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فيالمسلمينعلما،جهود

المقد!بانقد

الهجريالسابححتىالأولالقرنصا

ونقدعرض

الدحقور

الرشيديعليأبوشبانهياسر

ا!ازمربجامعلاالاسلاميةوالثقاثلأسكلةال!تلا

نيدط!دقالأسلاحماللقد!بمرصزببتالدبنبةوالشؤونالد!ؤمدبر

نيوجرسولايةفىلرجنلمقاطعةالتعليىالأسلاميوالمرحز

للا!علهآ!امريميلاالولايات

ور01429002!/

السعابارد

لقاهرةا-لتوزيحواللنشر
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للهؤلف!فوظلأالطبححقوق

الأودالطبعة

ور02/9002،ا!

97229/002!ا/يدالحلإاوقر

*.!.3.!:الدولىالترقيص

-723-091-6779
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المقدسالحتابنقد

الكتابهذاأص

في-الدينأصولفي)الدكتوراه(العالميةثرجةالمؤلفبهانالعلميةرسالة

والدعوةالدينأصرلكلية/ا،زهرجامعةمن-الإصلاميةوالثقافةالدعوة

آ5002اهـ/421آعابالم!نصورة

بتقلىير

وتداولهاالجامعةنفقةعلىالرسالةبطباعةالتوصيةمعا،ولىالثرفمرتبة

ا،خرىالجامعاتمع

بإيفمرا!

شامةعبدالغنيمحمدالدكتور/الأستاذفضيلة

بحامعةوالزبةاللغاتكليةفيايهلمانيةباللغةالإسلاميةاللراساتأصتاذ

الثقافيةللثثوونايهوقافوزيرومستشارالأزهر
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المقدسبالحظنص

مةمقلى

أجمعين،الثهرصلعلىوباركوسلمالثهوصلي،العالمينربالحههـدثه

آلهموعلى،للعالمينالثهورحمةالنبيينلىامامالمرسلينسيدخاتمهموعلى

واقتفيدربهمعلىوسارتبعهمومن،الطاهريقالطيبينوأزواجهموأصحابهم

،،وبعد..الدينيومإلىبإحسانآدارهم

طريقالىالخلقلهدايةالكراموانياءهرسلهوتعاليتباركالثهأرسلفقد

والفلاحالدنيا،فيوالهناءالسعادةلهميضمنماالىبأيديهموللأخذ،الحق

ل!نسانالأولىوالخطرةالأولىاللحظةومنذ.الآخرة.فيالمقيمبالنعيموالفوز

فقد.الهدفهذاتحقيقلهميكفلالذيبالقانونالبشرالثهأمذ،الأرضعلى

قائلا:-الكريمالقرآنعلينايقمنفيما-وحراءآدموجلعزالثهخاطب

ق!نفيتحيرىغنأغزضنؤتن!تشقئؤلآيعلقلآفذائآتبتغقميئا

خشزتتئيززلخقاك!أغتىآتمتتةتؤشؤنخشزةرضن!تجي!ثتةلةر

آثيؤتمؤكذالكقشيمت!اايتتاةاتثككذ.لكقاك!تعير3كنثؤقذاغضى

آلأيخز؟ؤتغذاثزثيماءلا!!ئؤينؤتئمأشزفتتقتخنرىؤكذالك!حئن!تى

.،231:127:أطه!ؤأثتئاشا

عنالبشرحادكلما،الرسالاتركبوتوالىالنبراتموكبتتابعوقد

الواسعة،الثهرحمةتدراكتهم،الصوابجادةعنانحرفواوكلما،الحقطريق

العقائدعلىويقضيالأفكاروبضبطالأوضاعيصحح:جديدرسولبإرساله

أنبيائهبعضإلىوتعاليتباركالثهأوحىوقدالمنحرفةوالسلوكياتالباطلة

التيوالمباديءالقوانينعلىوتحتريشريعت!ه،وتتضمننهجهتحملبكتب

.الآخرةفيوفلاعالدنيافيسعاد؟منإليهتصبوماكلتحقيقللبريةتضمن

إبراهيمصحففهناك،الكتبهذهبعضعنالكريمالقرآنتحدثوقد

فييتائتباتتماتم)11،91،على:!ؤئو!منىإتزهيئلمخ!)!الخليل

المنزلةالتوراةوهناك37(،36،:الجمأ!ؤفىآثذىهيزؤإتز!ئوسىخص
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ثىالمسلمينعلما،جهود6

ترك)!لا.عيسىالثهنجيعلىالمنزلوالإنجيل11!موسىالثهنيعلى

ين!ؤآلأيخيلآلتؤزلةؤانزليذئ!ت!قلقائضذقايآلختيآتيهشتغقيك

الموحىالزبوروهناك،،3،4:عمرانآلأ!آتفزقانؤانزلللتايرفدصقتل

تحدثكما..،55:الإصراء1(زئوراذاورذؤءاتثتا):!داودالثهنيإلىبه

وعيسى-موسىالىالانتسابيذعونقنمسلكسوءعنالكريمالقرآن

الموحىالكتابينإلىوالتبديلبالتحريفأيديهمامتدتحينما!السلامعليهما

بصورهالتحريفالفريقينعلىالقرآنوسجل.الكريمينالنبيينهذينإلىبهما

.المتعددةوأشكالهالمختلفة

حكمتهاقتضتفقد،الكونفيالثهسننمنسنةوالباطلالحقبينالصراع

،المتعددةالبدائلبينالاختياريملكون،مختارينالثريخلقانوتعالىتباراث

إلىبالتالييؤديالذيالاختلافينثأهنامن.المعصيةأوللطاعةوصالحين

اقةآلتاشزلرلخغلشآءؤتز):شأنهجلالعزةربيقولوالتناحر،الصراع

....!ختقفزؤلذالكزل!حرجتمتنإلا!ئختيمىتزائونؤلآؤجذة

يتغضىتغضفصآلتاشآلت!ذفغؤتؤ،):جلالهجلويقول911(،118أهرد:

(251:البفرةأ!آلغقميفغلىقضلذوآلتةؤلينآلأزضىلقسمذت

ضؤيغثذتثيغضرتغهمآلتاشآلئ!ذقغؤتؤ،)جلالهجلويقول

تنآدتةؤلتنضزتتحييراآدت!آشئمييائدتحرؤتشجذؤضقؤ"لتؤيتغ

.(04:الحجأ!غنريرتقيرثآلقة%ثرينضزة

شديدةبمعارضةقوبل،ضياؤهوانتشرفجرهوبزغالإسلامجاءوحينما

ثم،الحاقديناليهردمنثمالمثمركين،الأوثانعبدةجانبمن،عنيفةومدافعة

الدوامعلىاتخذالذيوالصراعالصداموحدثالمثفثين.الضارىمن

صورتين:

:اللسكريالصرالح:إحداهها

منالعنيفالثكلومو،1(العضليالصراع)بأحياناالبضويسمه
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المقدماالحتابنقد

الم!لمينبينالعنيفةالمواجهاتفيبوضوحمتمثلاونراه،الصراعشكتي

قينقاعبنيمنواليهودالمسلمونوبين،وغيرها،.وأحدبدرفيوالم!ث!ركين

القبائلمنوالنصارىالمسلمينوبين،خيبرويهودقريظةوبنيالنضيروبني

وفي8الييحياةفيالرومانيةالجبهةعلىوكذلك،الجزيرةشماليخاالعربية

العالمعلىالغربيةالنصرانيةالاستعماريةالهجمةحتىالمتواليةالعصور

الحديث.العصرفيالإسلامي

4الفكريالصرالح:الأخري

أيضاونراهكئيرة.احيانايسبقهبل،العسكريللصراعمواكبدائماوهو

وأصحابه،ودعرته!النيعلىالمشركونشنهاالتي.النفسيةالحروبفيمتمثلا

الاسلامضداليهرديحيكهاكانالتيالمؤامراتفيأوضحبصورةيتجلىولكنه

فيوكذلكءعنهماللهصضيالكراموصحبه!الإسلامورسول

العصور.مرعلىوالنصارىالمسلمينبيندارتالتيالفكريةالمساجلات

البالغأثرهالإسلاميةالجتمعاتداخلونصرانيةيهرديةجالياتلوجردكان

قإأضف..والنصارىاليهودمنوكلالمسلمينبينكبيرةجدليةحركةلأةفي

ونجحواالنصارىوعادوالانحسار،الزاجعفيالإسلاميالمدبدأحينماأنههذا:

بشنهؤلاءقام،طويلةقروناالإسلامنورغمرهاالتيأاليلادبعضاستردادفي

وجوههمفيفأثاروا،هناكالبقاءآثرواالذينالمسلمينعلىضاريةفكريةحملة

حظيرةمنإخراجهمالممكنةالطرقبشتىوحاولوا،الشبهاتمنكثيرا

علماءخلالهامنقام،مضادةفكريةحركةتقومأنالبدهيمنفكان.الإسلام

عقائدهمزيفوبيانناحيةمنالقرمأئارهاالتيالثصبهاتبتفنيدالإسلام

+!رمنالسببانهذانكان.أخرىناحيةمنأفكارهموبطلانكتبهموتحريف

والنصارىواليهودجانبمنالمسلمينبينا!دليةالحركةوتطورنئمأةعوامل

آخرجانبمن

هو:فقلشئتوإن،شأناوأعلىأمميةكثرآخرسبمثهذينيسبق،ولكن

لدراسةالإسلامعلماءمسارعةهوذلكم،الأولوالدافعالأساسالبب

زيفعنانكريمالقرآنذكرهماصحةلبيانالمقدسةوأسفارهمالقومعقائد

الأسفارهذهوتحريفالعقائدهذه
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ثىالمسلمينعلماءجهود8

إنكحتي،الجدليةالحركةهذهمنقبيلةغيىمساحةالأسفارنقداحتلوقد

)شفاء:وش!ميه،الغرضلهذاكتابهئفردالجريخاالحرمينك!مامكبيزاإماقالتجد

قدحزمابنكانوقبله،،التبديلمنوالإنجيلالتوراةفيوقعمابيانفيالغليل

النصارىيسميهوما(التوراة)باليهوديسميهمانقدعلىاهتمامهانصث

صحيفة،عث!رةوستمائتينمنكثرالغرضهذافيكتبحيث،(الإنجيلب)

مرسوعتهمنقليلةصحائففيعقليةبصورةالقومعقائدناقضأنهحينفي

الخ."...والنحلوالأهواءالمللفيالفصل):الضخمة

علماءجهودوتأريختتبععلىمعقردةالبدايةفيالباحثنيةكانتوقد

حركةبدايةمنذ(المقدس)الكاببالنصارىيسميهمانقدفيالمسلمين

المضمارهذافيمؤلفاتمنوصلنامابدايةمنذ-الأصحعلى-أوالئدوين،

الحركة5:عنوانتحتالبحثهذاتسجيلتم،وبالفعل.الحاليالعصرحتى

وظلونقد،،عرض..المسلمينعلماءعند(المقدسالكتاب)دالنقدية

بهذايتصلمماالمسلمينعلماءمزلفاتفيجاءماتتبعفيويجتهديعملالباحث

الدراساتميدانفيالإسلامعلماءجهودأنيعلمكانالباحثأنومع.الأمر

الكمبهذاتكونأنالحسبانفييكنلمأنهإلا،غزيرةالكتابأهلمعالجدلية

منأنللباحثتثدوالوقتالجهدمنكثير)نفاقوبعدالرفير.والعددا!ئل

فيالثاقةالمهمةبهذهمنفرداواحدباحثيقرمأنالإطلاقعلىالممكنغير

بينللاختياروقفةمنلابدوكانالجرث،لإنجازاللوائحتحددهاالتيالمدة

.كثيرةل!يستبدائل

المؤلفاتوتقويمعرضعلىالاقنصارإلىالبدايةفيالتفكيراتجهوقد

عنالحديثعندبسرعةالذمنإلىتقفزالتيوهي،الميدانهذافيالشهيرة

والجوفيحزمابنكمؤلفات،الكتابوأهلالمسلمينبينالجد)يةالدراسات

وكذلك،الهنديالثهورحمهالقيموابنتيميهوابنوالقرافيوالخزرجيوالغزالي

ولكن.اوغيرهزهرةأبىمحمد/الثخللمرحرمالمعاصرةالمؤلفاتبعض

يخضعلاتحكميانتقائيأصاسعلىيقوملأنه،البديلمذااستبدالباحث

موضوعية.أوتاريخيةلمعايير

مؤلفاتوتقويمعرضعلىالاقتصارفيمتمثلاالثانيالبديلوكان
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المقدسالحتابفقد

غوذفيهمااستوىاللذانالقرنانوهما،الهجريينوالسادسالخاصالقرنين

الأندلسيحزمابنيذفيعلىوالنصارىاليهودلأسفارالنقديةالدراسات

والسموالهـ(05)5والغزاليهـ(الجرفي)478:بعدهومنهـ()456بالذات

أيضا،الاختيارهذااستبعدثولكنيهـ(.582)والخزرجيهـ(057)المغربي

التيالفزةوهي،الهجريالخاصالقرنتسببنالتيالتاريخيةالفزةيظلملأنه

الممكنغيرمنأنهإلامزلفاتهافيكبيزاحيزايثصغللاالأسفارنقدكانلان

أبطولعلبعدهوماالخامسالقرنمزلفاتعلىالواضحةآثارهاتجاهل

من8الخاتمبالنيالبث!اراتاستنباطفيكتبواقنجميعأنذلك:علىمثال

)المترفيالطبريربنبنعلىجهودمنذلكنقلواقدوالجديدالقديم:العهدين

هـ-(.247عامبعد

العمل،لهذاأساساليكونالتاريخيالمعيارعلىالاختياراستقرفقدلذا،

نقدمضمارفيالمسلمينعلماءجهودوتقويمعرضيعالجأنالباحثوارتأى

باحثيقومأنعلى،الهجريالسابعالقرننهايةحتىوالنصارىاليهرداسفار

بدايةمنالمضمارهذافيعلمائناجهودوتقويملعرضالم!ميرةباستكمالآخر

الحالي.العصرحتىالهجريالثامنالقرن

عندماإليهالث!ديدالإسلاميةالمكتبةاحتياجويظهرأيضاالب!حثأححميةتبرز

الفترةفيالنصارىيبذلهالذيالهائلوالمجهودالضخمالنثاطالمرءيلاحظ

من:الحديثةالتقنيةوسائلأحدثباستخدامالمقدسالكتابلزويجالراهنة

والرقائقال!ث!رائحإلىومصررة،مسموعةدضرائطإلى،فاخرةملؤنةمطبوعات

لها،حصرلاتضيريةإذاعاتإلى،الآليالحاسبفيالمستخدمةالإلكترونية

الأربعالساعاتمدارعلىاللغاتوبحمغالعالمعبرفضاثيةومحطات

اختيارماتمالمقدسالكتابنصوصمنمقتطفاتتحملوكلها.،والعشرين

ثميب.ومظهربزاقةصورةفيالكتابهذالإظهارفائقةببراعة

عقائدهمعرضعنحديثاالقومابتعادالنقطةهذهفيالملاحظومن

وحججأساليبأنهالإدراكهم،القديمةالعقليةوالحججبالأساليبوأفكارهم

كانئئمومن.المتقيمةالفطرةمعوتضعارضالسليعالعقلمعتضادهمبالية

المقدسالكتابمنالنقليةالنصوصع!ىوالاعتمادوالتحديثالتطرير
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فماالمسلمينعلماءجهود51

والمتابعحياتهفيمطلقاعنهللمرءغنىلاالذيالكتاببمظهرلاظهاره

ومسلسلاتوأفلامكتبمنينتجونهوماالمضحارهذافيالقوملجهود

سهولة.بكلذلكيدركوأغان!ومسرحيات

علماؤنابذلهاهائلةجهودعناللثامإماطةفيالبحثهذاأهميةتتجفىوهنا

وهي،تحريفهعنالكريمالقرآنذكرهماصحةوإثباتالكتابهذانقدفي

مواجهةخلالهمنيستطيعبمالتمدهالعاديالمسلميحتاجهاالتيالجهود

لمالذيالجامعيالشبابأوساطفيوبخاصة،المتلاحقةالتنصيريةالهجمات

المتخصصالمسلميحتاجهاكماذلك.لهتكفلإسلاميةثقافيةجرعةعلىيحصل

وجهعلىوالمذاهبوالمللالأديانودراسةعموما،الإسلاميةالثقافةدرأسةفي

وبادربالتلبيةسارع،والجدالالمناظرةعلىحيئأننوديإذاحتي،الخصوص

.معروفهركماالكنائنتملأالرماءوقبل،ؤجلولاهئابغيرالمحافلإلى

جهودإخضاعجعلفيالمعاصربألوأقعوارتباطهالبحثأهميةتزدادكما

الثانيفالاب،فيهأسأشاجزءتقويميةلدراسةالمقدسالك!تابنقدفيعلمائنا

الجوأقببييان،الميدانهنافىعلمافناجهودوتقويملتحليلبأكملهمخصص

علميكتهجكلههذأمن!للخروج،النقديةللحركةالسلبيةوالجوانبالإيجابية

لخطوطهتصوراالباحثغرضنالمقدسالكابلنتدوديم!اما!.ءصر

مستقل.فحملىفيالعريضة

المتناثرةالتقويميةالجوانببعضمنئحللمالأولالبابأنإلممابالإضافةهذا

انتظاردونفيهاذكرهاتستلزممانقطةفيالبحثطبيعةكانتوالتي،جنباتهبين

الثاني"البابفيلذكرها

علماءأوردهاالتيالكتابيةال!نصوصمقارنةعلىحريصاكنتوقدهذا

الموازنةتحقيقيخارغبة،المقدسللكتابالحاليةالنسخبنصوصالنقديةالحركة

منأكثرعنهايفصلناقديمةتاريخيةفترةيتناولفال!بحث،والمعاصرةالأصالةبين

والمعاصرةالحيويةمنشيءلإضفاءالمقارنةهذهمنلابدفكان،قرونسبعة

الفزةفيعلماؤنابذلهاالتيانجهودأنذلك11الشكلبهذاتاريخيبحثعلى

http://www.al-maktabeh.com



11المقدسالحتابنقد

النقديتناولهفيالمعاصرالمسلمالباحثيحتاجهاالبحثموضوعالتاريخية

)1(والنصارىاليهوديقدسهاالتيللأسفار

مدارعلى))...(أ:هكناخلالةأقواسبينبرضعهاقمت:المقدسالكاببنصرصي!تعلقفيما1()

فبوعاالفرلاصمعضربذكرالنصوصهذهكانةتخريجمع،عداهاعمالتمييزها،كلهالبحث

فقرتينوجردحالةوفي.الفقرةورقمالأصحاحرتمبينيفصلمائلخطييهالأصحاحبرقم

رقمفيوقابعةكثيرةالفقراتكانتهـاذا،الطرعلىصغيرةأفميمابرطةبينهماأفصلم!اليين

)و(العطفحرفوأضع.الأخيرةالفقرةرقمثمالآخرىفوقإحداهمانقطانولعدهايهولىالفقرة

صفرمنبهاالمثهدالفقراتبينصنيرةفاصلةواضع،متتابعةغيربهاالمثهدالفقراتكانتإفا

التوضيحية:الأثلةبعضوهنه.الحالاتمنوغيرها،..آخرصفرمنبهااتمهدوالفقرات

الخاسة.الفقرة،عرالخاصالأصحاح،اتكوينسقر=155/تك

والرابعة.النالنة:الفقرتان،عرالثالثالأصحاح،الخروجسفر=34-1/خر

اثافة.اءلىاثالثةمن:الفقرات،الخاصالأصحاح،الأولصموثلصفر-5/3:8صما

كرةالحاديةوالفقرةالرابعةالفقرة،الثاكالأصحاح،الانيالأياماخبارصفر=اوا4!هماخ2

عرةالادصةمن:والفقرات،12الفقرة،الاكالأصحاح،تىإبجل=16:02و312/مت

العرين.للى

أدملاحظةمعاخصارا-لها،ورموزوالجديدالقديم:العهدينبادفارتانمةالاليينالجلولينيخاوأذكر

تخدموأنهاالبروتانية،انخةعنأسفار!عةف!يهاالقديمالعهدأسفارتزيدالكاثويكيةانخة

فيزاندةأسفارمنكانماصاضعلدا.الأخرىالخعنقل!تختلفواختصاراتورمرزااسماء

(..1هكذامعقوفينترصينبينبهاخاصةورمرزواختصاراتأسماءمنكانوماالكاثرليكية

واخصارانهاالفلبمالعهدأسفارفانمة

اختصارهالفراصمماخصارهال!فراصم

خروجالخر2تكالكوكأ

عدالعدد4(أحألا(الأحبارااللاويون3

يقيوع6تث(الاشزاعتيةأالثية

ارراعرث8تضالقضاة7

صم2اثانيصوفي01صماالأولصرفي9

مل2اثانيالملوك12ملاالأولالملوك11

أص!2اثانيالأيامأنجار41اخاالأودالأياماخبار13

فحنحيا16عزغررا51
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12

طو،أ،طوئاأ17

سااتهـ91

مك،12،الثافىامايرن121

مزالمزامير23

جاالحامعة52

حك،أ(الحكمة271

اشاضيا92

مراأريامرافى31

حزحزقيال

هوهوثع35

عاعامرس37

يرنيرنان93

نحو،أنا،نحومأناحوم14

صفصتفا43

كززكربا45

واختصاراتهاالجديدالعهدأصفارقائمة

اختصارهالفراسم

متفىإنجيل

لولوتاإنجيل3

رصل(أأعالرسلأعمال

كواأهلإلىالأولىبردطريالة7

001--.111-،

غلغلاطةاهلإلىبرلىرسالة9

فل(أفيفيهليأضل!!برل!رسالة11

أهلإلىالأولىبرلىرسالة13

تالويقى(أتالريخكى

اض

18

25

22

24

26

28

32

34

36

38

42

46

12

14

علماءالمسلمين!جهود-

يه،أ،يهرديتأ

مك،ا1،ولاامايونأ

اىأيوب

أثل،أميهمثالا

لىلانثادالد

صي،أصيرا!،بنألوع

أرأريا

با،أ،باروكأ

ثادانيال

،يوهأيؤلوفي

عرعرنذبا

ميبخا

حبحبقوف

حجحخى

ملاملاخي

الؤاصم

مرف!إيخل

يوخاإنجيل

روماأهلإلىبول!رصالة

إليهماثايةرسالته

افىاهلإلىبول!رسالة

هختصارا

مر

(مروأرو

كو2

!تهلط

أف

(قولأكوكولوسيأهلاملىبولىرصالة

قولي،أ

تى2)يهمالنانيةبولىرصالة
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31المقدسالحتابنقد

آياتخلالمنإسلامياتاصيلاالبحثقضاياتأصيلعلىحريصاكنتكما

والسنةالكتابفيبأنالباحثمنإيمانا،ص!المصطفيوأحاديثالعزيزا!تاب

كما.ومث!كلاتقضايامنحياتهمفيللبريعرضبىمالكلعامةأصولا

كلويسلمأختها-،بحجزقضيةكلتأخذبحيث،علمياتقسيماالبحثق!ئمت

تعالي.اللهشاءانمنطقيتسلفي،يليهالذيإلىالرايةمبحث

!!،

عليه،والثناءوجلعزالثهبحمدومختتضامفتتخاأقدمهعمليفهذا..ويعد

فعذريالأخرىكانتلىان،وحدهوتعالىتباركلهفالفضلوفقثقدكنتف!ن

على،شعيبالثهبني-الحالينفي-مقتديا،ولأمتيلدفيالخيرقصدتأني

القرآنحكاهفيما-قالحينما،والسلامالصلاةالأنبياءجمغوعلىوعل!يهنبينا

يآدتهحإلأتؤيخيتئؤتاآشتطغحثتاآلإضقخإلأاريذإن):لسانهعلىالكريم

.،88:هودأأاييحثق!إتيهتؤكثغقثيما

لموقتفيالأولىالطبعةهذهتصدرانوتعالىتباركالمرلىإرادةشاءتوتد

لانثفالينظرا،ال!بحثلهذاالعلميةللمادةالجيدةالمراجعةفرصةفيهليتتح

درانيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالدعويالعملوشجونلؤونالتام

15

17

91

21

23

27

ل!الأدلىبولىرصالة

أطيوثاوصايمرناوص

يطسا!لىبول!رصالة

ططص

العبرانندلىبولىرصالة

الأولىبطرمىرسالة

الألليوحنارصالة

الثالةيرخارسالة

يرخارؤبا

1161يمرا

طم،

طي،اقى

رؤ

18

02

22

24

26

)يهاثانيةرصاته

فيمونلىبرلىسالة

فلممنملى

-بيعقمرصالة

ائانيةبكلسرصالة

اثايخةخايررصالة

بهرذارسالة

يمو2

21!رثما

،فأفلا1

يع

بط2

ير2

يهو(أيه
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فىالمسلمينعلما،جهودا!ا

منلمزيدوالوقتالعافيةالأيامقادمفييمنحنيأنالقديرالعلياللهلأرجو

الثه.ب!ذنالقادمةالطبعاتفيوالتصويبوالتنقيحالمراجعة

عملايجعلهأنراجياالكريمالمولىالىأتضرعانإلاالنهايةفيأملكولا

حظافيهالنفىلشهواتولاللشيطانيجمللاوأن،خالصاولوجهه،صالحا

إضراغلثتآتخيئؤلآزلتااخطاتاجاؤن!ي!يتآإنئؤاجمدتآلآزتتا)نصيباولا

يإءتتاطاقةلآتائخيقتاؤلآزلتاقثيتاجينآلذيفغلىخقفتةركضا

آثقؤميرغلىقآنضزتاتؤتنتااسهؤآزخثتآحتتاؤآغعزغئاؤآغ!

العالمين،ربلثهالحمدأندعواناوآخر..،286:ابقرة1(اث!ميريف

سيدخاتمهموعلى،والمرسلينالنبيينجمتيعلىوباركوسلماطهوصلى

متلازميندائمينوسلاماصلاة،أجمعيناللهخلقوخيرالنبيينهـامامالمرسلين

..الوارثينخيروهرعليهاومنالأرضلدثهيرثانإلى

،،،الترفيقتعاليوبالله

الرضيديعليابوثبانهياصرلمالدكتور

الدينأصولكلية/الأزهرمحاععةالماعدالإنلاميةوالثقافةالدعوةأشاذ

بالمنصورةوالدعوة

نيويوركفيالإسلاميالمقدسبيتمركزفيالدينيةوالثمزونالدعوةومدير

نيوجرسيولايةفيبرجنلمقاطعةالتعليميالإصلاميوالمركز

الأمريكيةالمتحدةبالولايات
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المقدسالحتابنقد

التههيلى

."نقد)لكلمةوالاصطلاحياللغريالمدلرل:الأولالمبحث

.(المقدسالكتاب)بالتعريف:الثانيالمبحث

15
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القالمسلمينعداءجهود16

التمهيلى

ومسائلهقضاياهغمارفيالخوضقبل-العلميالبحثفيللغايةالمهممن

المرادلتحديد،عنوانهيتضمنهاالتيالمصطلحاتأمامقليلآالتوقف-ومثمكلاته

ومعالجتهتناولهفيالباحثبهسيلتزمالذيالعامايإطارولوضعالبحثفيبها

)الئقد(مصطلح"التمهيدهذافيوعلاجلبعونهسأنناولهنا،من.بحثهلقضايا

عليهئطلقبماللتعريفذلكبعدم!نطلقا،والاصطلاحاللغةفيبهللتعريف

مبحثين:خلالمنوذلك..(المقدس)الكتاب

.(نقد)لكلمةوالاصطلاحياللغريالمدلول:الأول

.(المقدصالكتاب)بالتعريف:الثاني

http://www.al-maktabeh.com



17المقدم!الحقابنص

الأولالمبعص

تفد()لكلهلأوإلا!حياللغوك!المدلول

اللغلأ4!(لغد)كلملأمدلولأ..

كثرهمامعنيانبينهامنيبرز،)1(معانعدةعلىاللغةفيالنقديطلق

وهما:،الحديثالاصطلاحالىفرباالمعاني

الرل!*4فاالجئدا+قمييز

و)الئفد(:العربلسانفيجاءفقد،المعدنيةالعملاتنقدفيوأصله

سييويه:أنشد،منهاالزيفداخراجالدراهمتمييز:(.)التنقاد

الصباربفئنقادالدفانيرئفيهاجرةكلفيالحصىيداهاتفي

الزيف.منهاأخرجتاذاوانتقدتها:،الدراهمئقذت!يقال:

جودتهفيحالهعنيكص!ف.أنوذلك:الئرهمئقذإللغة:مقالس.معجموفي

.)2(ففلمحالهعنكثيفقدكانهجيذ،وازنئقذ:ودرهثمخلك.كوأو

لتعرفنظرتها)ذا:الد!راهموأن!تقدث،كقدث:المنيرالمصباحصاحبوقلا

.)3(وزلفهاجيل!ما

)1(

)2(

!3(

كثيرةمعانعلبىاللغةفييطلق(نتد)ارلفظانالجطوالقاموصالعربلانفيجاءماييفاد

--الفربابمر-والتبضا-الاعلاءانيةخلاف:أيأمعجلااللعةثمندنعالمها:

...اثجرمننوع-الحيةلدكة-اناسمنالثل-والييةالغة-النظراخلاص

(مظورابن)بالمحروتعليبنمكرمبنعمدالدنبالالفضلأبو،العربلان:وراجع

مادة،الاثليمحمد-هاشمطهحبأحمدمحمد-الكبرعلىخهعبد:!ق،هما106371-ا

الدينمجد،الهط-القامرصتاريخهاولاالطبةرتمبلرنالقاهرة-المعارفطرط،د(قن)

.ت.ق.د-القاهرةالحديثثارط،هأ8171آبادىالفيروزالئيرازييحقوببنعمد

اللامعدد/:لمحفين،هـا93تهأزكريابنفارسبنأحمدالحينأبو،اللغةمقايصمعجم

.ت.ق.د-ببروت-الجل!لرط5634/،هلرون

.*ه!،أتالبوميللقري.مليبنعمدبنأحمد،للرافسالكبيراثرحغرببفيانيرالمماح

.ت.ق.د:القاهرة-المعارفثارط،62.ص،الاويالعظمعدد/:عين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فاالمسلمينعلما،جهود18

الدرامنقدفيالضيقاطارهمنالمعنىهذاخرجالحديثةاللغريةالمعاجموفي

فيجاءفقد..وشمولااتساعاكثرآخرنطاقالى،رديئهامنجيدهاوتمييز

حسن،أوعيبمنفيهماماأظهر:ال!مرونقدالشعرنقد:الوسيطالمعجم

.)1(عيبهأظهر:قائلهعلىالثمعرافتقد:ويقال

المفاقشلأ24+

.)2(الأمرفيناقثشهاذا:فلاناناقدت:يقال

الحقالىللوصولأنه:جهةمن،تلازماالمعنيينبينأنالباحثويرى

الآراءوتبادل،والردوا،خذ،المناقثمةمنبدلاالرديءمنالجيدوتمييز

.والأفكار

4"تقدلكلملأ"الاصطلاحيالمدلول+ب

للمجالتبعا،النقد)دالاصطلاحيالتعريفيختلفأنالمنطقيمن

النقد:فهناكمجالأته،لتعددنتيجةتعددتالنقدأنواعأناذفيه،المستخدم

منذلكغيرالى...العلميوالنقد،الفنيوالنقد،الرياضوالنقد،الأدبي

الرديء.منالجيدتمييزوهر:واحد،منغمنجيعهاتنغالتيالقد،أنواع

تعريففيفرهردالعديعمدالدكتور/ذكر.مماذلكعلىأدلوليى

عنيخرجلاوهو...الأدبيالنصتمييزأو،الأدبتمييز:بانهالأدبيالنقد

والتقريم.التحليل:أمرين

أجاءتهصراء،الأدبيالنصحيويةوكشف،الأدبتفسير:يعنيوالتحليل

الىانتمائهمنجاءتهام،عداهاعمامستقلةالأدبيال!نصذاتمنالحيويةهذه

بالميىاثصتهاعتبارمنأو،بيئتهاعتبارمنجاءتهأم،بعينهادبيجض!

.الفكريالميراثأوالأدبي

التيالمنزلةفيووضعه،قيمةمنالأدبيالنصفيماإظهار:يعنيوالتقويم

يكونولكي..السرءأوبالحسن،الرداءةأوبالجردةعليهوالحكمي!تحقها

.ت.دانثةط2829/بالتاهرةالريةاللغةمجمع،الرصطالعجم1()

.(دقن)مادة:الوصيطوالمعجم،العربلان:-ساجع2()
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91المقدكلاالحظبنقد

بالظروفالإلماممنللثالدبدلانزلها،حكماوالنالدعادلاخكماالنم!

وثقافته،،الأديبضخصالنقد:مرضعدجمطا13النصفيأسهمتالتيا!تلفة

اليهاصتدالذيالمنطقأولثك:الىمضافابها،.تأثرالتيالملابساتوصائر،وبيئته

)1(.بنقدوهرالناقد

هو:المقدص(الكتابنقدفيالمسلمينعلماء)جهودبفالمقصوفىهلىاوعلى

نقديةدراساتمنالهجريالسابعالقرننهايةحتيالاسلاآعلماءبهآقاما

الالميالوحيبقايامنهرمالتمييز(المقدصالكتاب!)يسمىمالأصفار

تحريف.منالبشريدفيهتدخلتعماالصادق

قرائحبهجادتماأهمتتبعهر:النقديةالجهودهذه(عرض)بوالمراد

آأخاصةمستقلةدراساتفيذلككانسواء..الميدانمذافيالاصلامعلماء

الفكريالصراع)طارفيكثيرةأخرىجوانبتتناولموسعةثراساتثنايابين

الجهودمنغيرهادونالمزلفاتعلىالاقتصاروكانوغيرمم.الملميئبين

ملخصاالنقديةمزلفاتهمفيأوردواقدعلباءنالأنوالحاورات،كالمناظرات

والهاورات.المناظراتلهذهوافيا

كلب!برازالجهودمذهتقريمفهو:النقديةالجهودمذه(نقد)بالمرادأما

تكاملعلميكنهجالنهايةفيللخرؤجفيها،والسلبيةالإيجابيةالجوانجهمن

.(المقدسالكتاب)يسميمالنقد

الهمديةالطاعةدار،5،6صفرهردالعديعمد/دالحديث،الأثيالقدقضايارواجع:)؟(

عنالأدبيللنقدتعريفهفيلبدة/محمردالدكرريخرجولمهنا..آا/*9كىا993إلثانيةبالقاهز

دراصةفن:بانهالأهـعىالقديعرتخاومنكادمما،علمالاقااتجار.يلىيميلأنهغيرالإطار،هنا

الفدفيثراصات:براجع..علهااولهاوالحكم،ردبئهامنجبدعاوتميز،الأديةانصرصونقويم

.ت.ق.د،بالمزلفخاصةطبة،17ر7ص؟رناربخهالأدممي
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ثىالمسلمين6علماجهود02

نيال!المبعد

)1((المقدسالكتاب)بالتعريف

اليهمأرسلحينما،خلقهعلىالئهفضلعظيمعنالكريمالقرآنتحدث

طريقالىالناسبأيديليأخذوا-وال!لامالصلاةجميعاعليهم-الكرامالرسل

التيالكتبالكرامرصلهالىوتعالىتباركالثهأنزلوقد..وا-فيوالحقالهداية

مناليهتتطلعماكلللبشريةيكفلالذي،الحكيمالئهمنهجدفتيهابينتحل

اليهتتطلعالتيوالأمانيالأهدافمنذلئهغيرالى...ورخاءوحريةعدالة

تقذ!:شأنهجلالعزةربيقولذلكوفي..ومكانزمانكلفيالإنسانية

بآتمشطأآلئاصنيئغرئمؤآقييزاتآثكتئتتغفزؤأنزتتايآثتيتئيزشقتاأز!تفتا

.،52الحديد:أ

لنها:من،معانعدةعلىبهاللدلالةاللغةفي(سرق!مادةتلألي()1

أصملالهومننجنؤاللهوكنس.بالألوهةبلقلاعمانزهه:اللهفلانفنس:مفال:اقرله،

فزإلأإتةالذهـلأآلتةفؤ):تحالىقرلهوت،الفانصعنالمز.:أي)القثوس(الحنى

لم.23:الخر1(لشبئمآاتفذوصننتيلهآ

طفر:تفديافهوتدش.طفر.:فلاتااللهوقثس.تطهرو!سفذشفلانقئعن:يقال:الطهارة5

تعالي:ترلهوفه،الجارك:والمقدس.البركة:والقدس.عيهبارك:فلانااللهقدش:قال:البركة!

يراجع:..12،:أطهأطوىاتفقذيريآثؤابإئكتغقيكقآخقغزل!أتأا!ة)

.(صدق)مادة2746/الوصيطالمعجم

ف!نه(المقدصالكتاب)بيسمىمايذكرجنماالم!لمالاحثانالمقامهذازالهالتهمجدرومما

اعنرافالي!الرصفهذايتخدموأنه،المخالفبناعمادفيمفذسالكابحناأنخمايقصد

النصارىلهايدينالتيالأصفارمجرععلىبالغقبةغئئاصارالاصمهنالأندانماالكتابهنابقطصة

ماخلافكانلانالاعنارهناعلىنجاءالاصمهناالملماباحثوبخدم.والإجلالبالفداصة

الصلاحاوالقوىمنلهيكنلملان(اثقى)أو(الصالح)باسمضخصئادىكماتمام،يققد

ناداشهمنخذفاصفلا،عبهعلماوصارالناسببنهناباصمهغرفأنهالا،نصبولاحظ
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12المقدكلالحتابنقد

التوراة:السماويةالكتبمنالكريمالقرآنعنهتحدثمابينومن

الصلاةوعليهنبيناعلى-موصىالئهنجيعلىالتوراةالثهأنزلحيث..والإنجيل

منهاوليأخذوا)سرائيل،بنرمنهينهلالذيالصافيالمعينلكون-والسلام

تخكئمؤئورفدكلىيتهاآلتؤزلةانزثتاانا":شحانهيقرلا،وشريعتهالثهحكم

يضاؤآلأختازؤآلقئيئونقاذوألفذينأشقئوأآئذينآلئيئوتيها

ؤآخشؤفيآلئاصقتخشتؤأقلآشذآة"غقتيماؤتحائوأآدئ!جمتبينآ!فم!ئخدظوا

فئمقاؤقبكآللةأنزذيضآئزتخكرؤتنقيي!جثتنالاتيئتشتزوأؤ،

ؤقزونئوصىةاتتتاؤتغذ!:شأنهعزويقرل،44:المانلةأ"آتكمزون

ؤفميآثغنبزئغممخشتؤتالذين!لفئئقىؤفيغاؤصتآ"آتفزقان

نباركثهأنزلثم،..94-48:الأفيء1(!ئشالفوئآلشاغةيف

ويكونلشرشتها،ومكملاللتوراةمصدقا!عيسىعلىالإنجيلوتعالى

قائلمنعزيقؤل،والاخلاصالتقوىلأهلوالرشادالهدىسبيلأيضا

آلئؤزيئينتذتيمات!لتائضذقات!تتمانينيييضىةاثيريمغقؤقفتتاإ

ؤفد"ىآلئؤزئل!ينيذت!ئثنفتافاؤئضتيؤئوزفذىيييماآفييخيلاتتئةؤة

يخاطبوهو!عشىلانعلىويقول،46:المانالة1(قتمئقونؤتؤجمطة

قمقاجلآلئززنةيىتذئتتئفتاؤئضذقا)اسراثيل:بني

ؤأطيغوني!آدئةئاصتفواؤئئمينناتزؤجئئزغقيث!ئمجخئرتمالذىتغضن

،.ه5-؟ه:عمرانا*أئئ!تقيزجزطقذاقآغئذوةؤزئغزقآلتةإن

الثهمنهجيحملان،سماوينكتابثنأصقيهمافيكانا-اذا-والإلمجيلفالتوراة

والفلاحوالنجاة،دنياهفيالكاملةالسعادةل!نسانيضمنالذى،وتعالىتبارك

إلىأيديهمفامتدتبها،اثهكلفهمالتيبالمهمةيقرمرالمالقرمولكن..اخراهفي

النقصاناوفيهبالزيادةمعنريا،اوكانلفظيا:بالتحريفوجلعزالثهكتاب

التحريفأنواعمنذلكآخرالىالآخر...الب!عضوإظهاربعضهبإخفاءمنه،
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فيالمسلمين6علماجهود22

قبقا):سبحانهقرلهمنهاعدة،مو)ضعفيالكريمالقرآنإليهاأشارالتي

غنآف!يزمحرفوتقنيمتةففوتفتمؤتجغفتاقغتفثميبثقفتمتق!م

الأيثاننمضآيختهصغلىت!غتزالؤلآيهءحدكزوأيماخنهاؤت!وأمؤاججإ-

..،13:الماندةأ!آلمخميميىئحمبآدتةانؤآضقخعقآغ!غن!ثمينثمقييلأ

تشتغونيثفثمقيريقكأنؤقذقكثمئؤيئواأناقتظقغرن!:شأنهجلوقوله

،،7:البقرةأ!يغقئوتؤفتمغقفوةقاتغبينئخئرفوتةرئزآدت!تحقتم

تفوئونئئميا"ثد!ن!آتيهتئتيكنئونلفذ-فئقؤثلأ:أسماؤهتباركتوقرله

أنبيهنم!حم!يئالفمقؤثلقييلأثضنايإءيتشتزوأآدئ!جمنديققذا

.،97:ابنرةأ!يك!يمئونيئاقفمؤؤثل

الكتبمنالكبيرالكمهذاالوجودالىظهرالتحربفلهذاونتيجة

،متأخرةعصررفيبعضالىبعضهابضم)1(النصارىقامالتي،الأسفارأ

مريمبنعىالمبحأتباععلىالكريمال!رآنأطلقهالذياللتظهناأمامخاالوقرفمنلابد)1

فالقرآن..!مرصىاللهكليماتاععلىاطلتىالذي(الهرد)الآخراللفظااماوكذلك!،

قرلهفيقصلةدللةيخاحلقاتالاهيمابهعاالرصالاتوأن،واحدفهدينانيقررالكريم

لفظةتكررت)ذ،91ةعمرانا!أشقز!آفيآدتإجمنذآللآدفإن):رتعاليصبحانه

علىوكذلك،اللاموأتمالصلاةافضلعيهمأالكراالرصلاصةأعلىمنهايثقوما،الإصلاما

:الرضرانعيهمالكرامأتجاعهبملسان

تائلا:فيتهالمكييلأ،قومهيخاطيوهيرلانها!رييعلىالييآنمجكى!:نوحي!رللثهنهذا3

يفاكودةأنؤايزثآدئ!غلىإلأاخيرئإناخيرينشألكرفضاتؤليئغقإن)

.،72:أيونى!لمشايإن!آ

علىوتعالنباركالحتييقبرل:اللاأعيهماإصماعلوانجه)برايمالكرتمبنالندعاءوفيكل!

تتا!ي!كتاؤايىتالكمشلضةاقةذزتيتآؤينلكئ!ثيضثنؤآتجغلنىد!تتا)؟لايها

.(281:البقرةأ"لرجيزآلتؤابآنتانلثإغقمينآؤشا

بالثاتف!رصىءبيما،-اللامعليهما-ليرايمالخيلجد.خطىعلىي!يريعتوباللهوني!

آدتةإنيميئؤيغقوثتيييماإثزهز!آقهـؤضتى):جلالهجلصالمولييقول:الإصلامعلى

.(132:البقرةأ!مشيمؤنؤانئرإلأتموتنقلآالذلىت!سمآضطقئ

=بالإصلامالاصضاكعلى!يحقربفهنييخعاححدون،للوصيةالمباركةالنرتخيب)!
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23المقدماالحتابن!

يتيي!قاك)ذآلضؤثخضغزيغفوت)ذمه!آةكنئئ!أثم!:وتعالىصبحانه-الحقيقول-

ت!إشخقق!شتيهل)تزهصةاتآثكو)لة)ققكتغ!ئذقالوايردتغدىتغئذونشا

.،+!:البفرةأ!ئ!ئميئؤنصلةرؤمحنجايمؤ)تها

مجكىقاءسلا-!كماعمالاملاشماالرفاةورن!فهأنجل!أخافيربهبدعو!روصفطهنيوهلا"
قاطزايا،ديظول!يي!لضينىآلئللثينةاتيتققذت!ث!:امربلاقر2ن

يآلضيجى(ؤالجغقئ!تيماتؤفنىؤآلأيخز؟الذثتافىؤ-انتؤالازضآلشتؤممب

.،؟.ا:ووصف!

)كلهارفىإصرملب!منالمرنينهـملمرالأصلاآهيرصاتهأنيعلن!موعىطهوكليم.

كننمانك!ؤمئومئؤقاك!:أسار.نجلركتالموللهنرل،الأصلا،دمحرباللبزالحقكسكهم

.،84:رونىأ!ث!ئييونكلغاننؤ-ثوافعلهيمابآلئ!اتغة

قانت)تار.:جللحقبفول،!صلبم!طهييمعا!صلاآفيدخيلهانعلنباوملكة"

.131:!نملأاآدغفي!زمزيل!ئمثتدنمعؤاشدمتتفميىطقثثلقزسث

هيياجمقثلن5بلاصلاأبلبزن!ممرةمنكر!!لنونجمىفهنى6باعوادلرلون"

اؤحتؤل!أ:ونعدلنجدركيخاطهممرةصي.ضطهعندمنامريمفىهنابهجاس!

،(؟1؟:يايةاأبلاائئبمونآفربهماثناةتالواؤبزئولىابئوأىةانادخؤأرئناذ

نقالكلزقاكبفغجمعضبماخ!ئلملمأأيعم:فك5!المغامامرركدون!أخرىومرة

بائاواس!قديآدل!املاةتضازقث!غقالخؤا؟!وتقاكآدث!نضارئالى

.،52:عمرين*أ(ئنيئؤت

طلاقلنكللكويين،ملمرن"كلهما+يا.جماعلننجينامركاتا،ياتهنهوممراجعة

جاه-ااورآ-عيهمارجمىمرمىمنكل6باععلى"انصلرى5و5ايهؤ5:ملتيك

الرصالاتملرمحنعاوالحروج،مرعل!يخكهلكبهاجاهالقانوجدر!لةنحربفصد

ا!الالف!وفد5هولاءطىبلأفبةملما6والضلرىهطودبهاتحيمارصارت...همة

قولهئفاكثبأباتفيوذلك،نفهمابهصياكاالفريقينالقر2نصىوقد...اليهماكصرت

.الأياتمنوكيرها...لم03ةثرأ:ئاجلوقرله،012:البقرةأ:صبحلأ

مفا:اتجاراتمحدةال-العلماءبعضورىيخما-نيرجعالامم!ناالبهردنيةصبأما-

،هاد"ينمناللنةكبفيجاهلماموافقوهنا..العجلعاتعن-،بوا:اي،هالوا"،نهم)ماه

.(دهـو)ملاة:لمعربللن:ررجعأالحقلىورجع؟ب:كعى

كلغين:لىميمكوفكبعدالملكةا!قاملأسر،كلوفاممدة"ابخويةالمطكةلىنهار.

بني-ر!حضيهوفاصطمنسكونكلأعتوالكي6علوفا5تل!ونجوية")صرايخلهتمصشحاية

عنلهمتميرا(ايهرد)بوصمرا-صليماننلمن-يهرذاصطمنملركمجكمهاوكان-لامين

.(الامرةأهل)ار(الامررن)عليميطلقكانالذ-كأالثمايةالمملكةصكان

ايهجومة:رراجع601!همصلوفيتحركون:لط،تهوثونكانرالأنهمبذلكصمرا؟وقل.

/د.االجليلإشازي:تحقين،هـ(684ت)القرافطاللينضهاب،الفاجرةا،مئةعنالفاخرة

ا!دس=الكابتامرمى-اماهـ704869ا،ولىط،()15هاثى94،ص48عرضزكيجمر
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،49-86صالزغىمحمدفتخيا.د/،الوثهبايهديانالهوديةتألر-(كلرد)مادة8401ص!

.،آا499اهـ/414ا،ل!ط.طظا،الاملايةوالعلرمللقانةالثرلهار

فاتغيرااجمهودعلىاللفظهنالاطلاقتبرلرأوتفسيرعنالبحثعاولةأنأعلمواللهوأرى

آلقديمةالعبراللعةبانالجزملاأئفمن،عليهامرثوداتجراتأوالنيراتهكفكافة،حدوى

فيهوكما(تحرك)كعنىأو(تاب)كعى(هاد)الفعلفيهاكان)صراثيلبنوبهايتكلمكانالتي

فهنيعهدفيصادق!،مزمنينوكانراالعجلعبادةمندالترلةأخلصراالذينأنكما،العريةاللغة

!برنصررةأبةفيجاءكما(سلمين)كلألوادانما(يهود)لفظعليهمبطلقيكنلم!موص

أوغبىهمجمديهمأطدقهفدالهوددفظبأنمفزونالجمغأنهنالليفات.أنفاالمدكورة84()رقم

لاحقة.عصورفييفهمملىأطلقو.

.خها:،اإتاعبامدة-للالعلماءنظرفي-فزجعالاصمبهناالنصارىتميةو(ما-

كظقاكآدئ!إنضازكوئؤأاتئوأةآللأقيييماع!!:نعالىنال!كما!للمبحنصرنهع+

آدتيماانضازمخنآلحؤازيونقاكآ!رالوانضايىئتينيلخؤارئنت!بتمآبهرعي!تى

غذفيفيغكاتئواةالذنللإلذتاطا!مةؤكقزت%فز؟بلتيئيينطآ!الةئاتتت

.،ا،:الصف11طهرفىقأصتبخوأ

رراجع1،اناءصيبسوع5:لهففيلايضاالمغالبهانبالنىالناصرةقريةلىئمبراانهماو+

.،124/ومرتى211/امى

.!لليحرفعبعدبعضتابعضهمفصرةبهلاصمراأنهمأو8

صالفاخرةايأجومةوراجعأ!للم!يحنمرقهموهرالأولالاتجارزكيبكر/الدكررررجح

ررجالاث!!صينمنمجموعةبتأيفهقام،المقلسالكابقامرسونظر،01هاثى47

مطرولرايم/والأماز،طمىألكاندرجرن/در،الملكعدبطرصد/ب!ضرات،اللاهوت

.آا599إلعاضرة-الفاهر.المانةثارط،479ص

يلي:لماوذلك،الأولولي!الثانيالاتجارهر-اعلمؤلدئه-عدييزجحوالذي

الكريمالقرآنفيعفمجاءلانما(انصارى)بانفهميموالمالرضوانعليمالحراريينان"

قرية.حاشهفيصبئ!ا(ملمون)أنهمعلىالنهيدمرتين

لبضهمة!رتهمأو!للميح-فمرتهمالنصرةهووالالثالأولالاتجارلنفيعل!المعولأن،

فيأخرىوآياتالصفصورةآيةفيجاءكما(الأنصار)تكرنلغؤلاالعرةلىوانة-رفعهبعدبعضئا

عيهعمئاالأن!اءخاتمونصرواآوواالذينانمررةالملبنةبكانأو!الميحء:ار!تعلقةالقرآن

افاصر-ش.لىنهيكرنأنيصحفلا)انصارى(لفظاما-واللامالصلاة

فيال!ر،أناجيلأ؟جاءوقد،الواقعالىو6دربثالاأهرنفهر)الاعرة(قريةالى)المارى(نبةأما!

الزمن.منف!-ةفيهاعاش!انهباتجارالاصري()يوعبلفظإلها!المغنبةمراضععد!

بعضاجامايحاثأنهالمحروفمنف!ن(ناصريون)الاقيربهظعنهميفالانالأصلكانلهاذا

من.المعوتغيرتالأصلعلىكانتالةأنالممكنمنأنهكماالنب،فياتمرف

باعناروانماإلبهبتبونالذياللينباعنارالفومعلىبطلقا(نصارى)اللفظفهنارلالجملة

=حياةفي-يرهمعليمأطلقهاوانفهمعلىأطلقوهصراء،نهوانطلقرافيعاشراالذيالمكان
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52المقدم!بالحتانقد

أسفارا-لاحقاتفصيلهسي!أتىبينهماختلافعلى-بينهامنواختاروا

كعنىيرنانيالفظومو)تييل،مجموعهاعلىوأطلقوامقدسةاعتبروها

الكتابقامرسيقولااذ،الصادقالالهيالوحيعندهموهوا!تاب")1(

العالمبخلقوالمتعلقةالثه،منالموحاةالكتبمجموعأهو:تعريفهفيا!دس

سيكونعماالنبواتومجموع،لشعبهالثهمعاملةوتاريخوتقديسهوفدائه

الأزمنة.كلفيالبشربنيجمغتناسبالتيوالأدبيةالدينيةوالنصائح،انمتهى

.)2(،(9:6رو)الثهوكلمة(5:93يو)الكتبأيضاويدعي

اليهوداعتمدهاالتيالأسفاريشملقسم:قسمينإلىالمقدسالكتابوينقسم

وبينبينهاللتفرقة،القديمالعهد)بعدفيماعليهاالنصارىوأطلقلأففسهم،

يمثلالذي"الجديدالعيد5عليهاأطلقوالتيبهمالخاصةالأخرىالأسفار

.المقدسالكتابمنالثانيالقسم

يأ،(الميثاقأمعنىيرادفماالتسميينماتينفي"العهد)بكلمةويراد)

فأولامما،معهبهوارتبطواالناسعلىالثهأخذهميثاقاتمثلالجموعتينكتاأن

)3(.،عيسىعهدمنجديذاميثاقاوالأخركا،موسىعهدمنقدتماميثافاتمثل

فيوردماعلى،الجديد-،-اله)بأسفارممفمميةفيالنصارىاعتمدوقد

إسرائيل،بيتمعالربيثتت.طجديد،ميثاقأعغدعنحديثهمنأرمياسفر

ياقولتأتيأيامها))البروت!ة،نتيةالنسخةفيكما-النصيقرل،ييرذاوبيت

الذيكالعهدليس،-ا-يذاعهرذايهرذاوبيتإسرائيلبيتمعوأقطع:الرب

نتهضواحينمصرأرضن5لأخرجيمقويةبيدأمسكتهميومآبائهممعقطعته

رفعهبعدأو!المح=

عليهم)طلاتناخرفتهدالميهحيون()وهركلهالعالميخاعليهمإطلاقهيثغالذيالآخراللغظأما

.م325عام)يخقية(مجمعالىبهووصفهم

تحتيق،(م1918-حىا803ت!الهديالرحمنخيلبنالثهرحمت/اليئففية،الحقإظهار()1

والإفتاءالعليةالجرثلإدارةالعامةالرتاصةط-189/،ملكاويخيلالقاثرعداحمدمحمدد/

.آلأ299-مىا134الثاية،السعردبة-والارضادوالدعرة

.762مىلابقمرجع،المقدصال!ابتامرس)2(

مصرنيضةط،13صوافيالراحدعدعلي/د:ل!صلامالابق!ةالأديانفيابخدصةالأصنار)3(

.6991الثاثة،بالقامرةواترزيمرالرللطباعة
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القالمسلمينعلما،جهود62

بيتمعأقطعهالذيالعهدهوهذابل؟الربيقولفرفضتهمعهدي

اليهالمشارالقديمالعهدوهذا،)ا"((000الربيقولالأيامتلكيعدإسرائيل

الشعبوحذثموسىفجاء))؟الخروجصفرعنهتحدثماهوأرمياكلامفي

واحدبصوتالشعبجمغفأجابالأحكاموجميع،الربأقوالبحميع

مدأالدمنصفموسىفأخذ..نفعلالرببهاتكلمالتيالأقوالكلوقالوا:

كتابوأخذ،المذبحعلىرشئهالدمونصفالطسوس،فيووضعه،القرابين

معكمالربقطعهالذيالعهددمذاهر:وقال،الشعبمسامعفيوترأالعهد

.)2"((الأقرالهذهجميععلى

الثامنأصحاحيهافيخاصةوبصفة-العبرانيينالىبولسرصالةوتأتي

كانكما-وعجولتيوصبدمتثيدهيتملمالجديدالعهدأنلتزكد-والتاس!ع

لخطيئةفداء-زعمهمفي-ذهبالذينفسهالمسيحبدمبل-عوسىمعالحال

.)3(..الإنسأنية

اثمث!صبكأبهمقحمقيئتسميةعلىالنصارىعندالأمراستقرهناومن

مختصرةنبذةالمتأليةالم!طورفيوسأعرض(الجديدالعهدأ!(القديمالعهد)

عنهما:

لمزيدالجديد..العهدهنامراصفاتعنئئحدثالمقطعلهناالتالةوالفقرات+(:3131/اريا1(1)

الكاثرليهة.النخةمنا996ص)9(هاثىيراجعابانمن

.8،:4/23خروض!أيراجع)2(

.21(:911/،8/7:13عبأيراجع)3(
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27المقدكلالحتابنقد

الأولالمطلب

القدوراللهد

كانسواء،بيئااختلافاالقديمالعهدأسقارفيوالنصارىاليهرداختلف

ترتيبها:أوتقسيمهافيأوعددهافيذلك

الأولالفرلح

القديمالعهدأسفاروترتيبوتقسيمتحديدفياليهوداختلافات

:اتجاهاتعدةالمقامهذافييبرز

:الأولالاتجاه

القديمالعهدأسفارأنويرون،اليهودأحبارمنالأكثريةرأييمثلوهر

رئيسية:أقسامثلاثةتحتت!نضويصفراوعشرونأربعة

:)1(مولم!!أسفاراوالتوواة4الأولالقسو

وص!.لخرا-02لتكوينا-ا

.،الأحبار:الكاثوليكي!ةالنسخةفيأاللاويون3-

.،الاشزاعقثنية:الكاثوليكيةفيأالتئية-05العدد-4

الز-.التاإلىعنياوئقلتالسمبعيية)2(الزجمةإطلاقمنالأسماءومذه

سفر:كلمضمونعنتعئرردجما،الأخرىاللغاتإلىثمومن،اللاتينية

ا)"،اخلققصةعنيتحدثلأنهالاص!ابهذاالتكرينسفرسميفقد

والإرضا-،والهدايةوالريعةواقعليمالقانرن:كض(تررا)العبريأصلهامتعربةكلمةالوراة()1

الأهـت،شذوالكنابأي"نجابك)البرنانيةونجااالامرس)الأصفاربعضفيأبضاصبتوفد

وا،الكلعلىالجزءإطلاقبابمن"الرراة)لغظبثملهالقديمالعهدعلىيطلقوقد..الخمة

الهردث،تانر:يراجع..)صرافيبنيزعماءابرزمرصالعنعمنجتهاجثمنالترراةلأمية

ط،238صضلياحمد/د،الهودية-199/الحق)ظهار-48صصابقمرجع،الرثهبالأديان

.آا699عرةالحادية،بالئاحرةالممريةالنهضةمكبة

قين.بعدالقديمالعهدترجماتعنالحديثسياتي)2(
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فىالمسلمينعلما،جهود28

لاهتمامهالاسمبهذاالخروجسفرسميكما..والأرضالسماءوتكوين

منذاقوامابعدمصرمنخروجهموهو)سراثيلبنيتاريخأحداثبأعظم

وطقوسها،العبادةبشثرنيهتمف!نهاللاويينسفرأما.فرعونيدعلىويلات

هذهيتوئونتنباسمالسفرسميهناومن،والذباثحالقرابينتقديموكيفية

الهيكلسدانةبهمنيطتالذين،يعقوبأبناءأحد"لاوياأبناءوهمالأمور

بمعنى)الأحبار(أيضاويسمىوطقوسهاالعبادةشئونعلىوالإشراف

البهودية.الشريعةوعلماء،الكهنة

)صرائيلبتيعنالعديدةبالإحصائياتاهتمامهمناسمهالعددسفروأخذ

الريعةتكراريعيدلأنهالاسمبهذاسميفقدالتثنيةسفرأما.وقبائلهم

تثنية)النسخبعضفييسمىهنامن..أخرىمرةالثعبعلىوعرضها

.(الاشزاع

لا،خاصةأسماءالأسفارهذهعلىاليهود(ط!لقالسبييةالزجمةوقيل

:العبريال!نصمنكيهكلمهبأولأسمكلس!ميوأغابالهترىلهاعلاقة

.البدءفي:وقحني"يزفةأي!مىكانالأولفالمفر*

.اسماء:وتعني،شموتأيسمىكانالثاتيوالسفرء

وذغا.:وتعني،ويقرا"يسمىكانالثالثوالفر*

تزية.:وتعني،كدبر)يسمىكانالرابعوالسفر*.

.كدماتوتعنيادبرنم"يسمىكانالخامىوالسفر!

:االأنبياءانبينيو:القس!الثاني

قمين:إلىوي!نقسم

مي:أسفارأربعةويضم:الأؤلالأنبياءأوالمتقدمرنالأنبياء-أ

.الملوك-صموثيل-القضاة-يشوع

قسمين:إلىبدورهوينقسم:الأخرالأفبياءأوالمتأخرونالأنبياء-ب

.وحزقيالوأرمياأشعيا:أسفارثلاثةويضم:الكارالأنبياء-ا
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92المقدماالحتابنقد

أنبياءمننبياعشراثنيعنيتحدثواحدسفروهو:الصغارا،نبياء-2

عوبديا،،عاموس،يوئيل،هوضمع،حبقوق،ناحومأومم،اصراثيلبني

.،.ملاخي،زكريا،حجى،صفنيا،ميخا،يوفان

14المكتوباقاوالكتاباقكتوبيوأ4النالدالقسو

فرعية:أقسامثلائةعلىمرزعةدفراعشرأحدعلىالقسمهذايحتوي

المزامير-:وهي:،اي!صفارأمهاتأيضاتسميأالشعريةالكتابات-أ

..أيوب-الأمثال

-الإنثسادنشيد:وهي:،الجلاتأيضاوتسميأالخسالمخطوطات-ب

أصناروهي..الجامعة-أستير-،أرميامراثيأالمراثي-أراعوث،روشا

البهردبة.الأعبادفينسنعمل

.الأيامأخبار-ونحمياعزرا-دانيال:وتشمل:التاريخيةالكتب%-

سفرا،وعشرونأربعة-الاتجاههذامحسب-القديمالعهدأسفارفمجموع

،،كتبأكتربيم-أنبياء(أنبيئيم-توراةالمذكررة:الثلاثةآالأقساتجمعها

.ت)بالعبريةاليهودويكتبهاأتناخ"،أو(تناك)لفظالعبريةاللغةفيويجمعها

العيدمنياينألفالتيالرثيسةا،جزاءألفاظمنالأولالحروفوهي،كن.

القداسةصفةيكتسبلمالقديمالعهدأنالى"تناك،اللفظهذاويشير...القديم

...متباعدةنتراتعلىبل،واحدةدفعةنظرهمفيالقانونيةاو

النص:كعني6الجفرا)أسفارهممجموععلىاليهودأطلقهاالتيالأسماءومن

التيالشرعيةالأحكامعلىللرقرفعبادتهمفيبقراءتهمطالبرنلأنهمالمقروء،

حياتهم.شئونتنظم

وأالمسورة(5وهو،خاصةعلميةصفةعندهملهثالثاسموهناك

ارتضتهوالذي،الأسلافعنالمرويالمقدسالنصبهويعنون،االمسررت

!)1(عداهماورفضراالعلماءأجيال

جوش،المقدسالكتل!فيثقتي:هـشظر..ها:48صالرثهبالأدياناليههوديةتالريراجع)1(

-تقدالقامرة-الدولارةبقصرالإمحيةامية،2صهالررعديخى/الضنرجمةمكدولل،

.764وص-467468صالمنلسالكابنامرس
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ثىالمسلمينعلما،جهود03

الثاني4الاتجاه

عددأنباعتبارفقط،صفراوعشروناثنانالأسفارعددأنأصحابهيرى

مذاتحقيقأجلومن..العبريةالأبحديةحروفعددمعيتوافقأنيجبالأسفار

الاتجاهكانف!ن،بعضفيبعضهالإدماجالأسفارضغطفيأمعنواالغرض

كلاوجعلواحدسفرفيعشرالاثنىالصغارالأنبياءكتاباتدمجقدالأول

ف!ن؟واحداسفراونحميا(عزرا،الأيامأخبار،الملرك،)صموئيلمن

القضاةسفرالىأراعوث،روشاسفرضموابدورهمالثانيالاتجاهأصحاب

فيادمجوهالذيالمراثيسفرمعنفسهالشيءفعلراكماواحدا،سفراوجعلوهما

)؟(.فقطسفراوعشريناثنينالمطافنهايةفيالأسفارعددليصبحارميا،سفر

الثالثا:الاتجاه

أصنفارعددأنالىهؤلاءيميل)ذ؟السابقينالاتجاهينعكسأصحابهيسير

أخبار،الملوك،صمرئيل)جعلوافقد،سفراوثلاثونتسعةالقديمارصد

اثنيالصغارالأنبياءمجموعةجعلواكنا،ثلاثةمنبدلاأسفارستة(الأيام

جعلو!أنهمذلكللىيضاف+واحدسفرفيجميعاكانواأنبعدسفراعر

الإشارةهناالواجبمن،!لكن..واحدسقرعنبدلاصقرينونحميا()عزرا

.+(الهودمنضثيلعددالثالثالاتجأ،مذاأحمحابأنإلى

الرابع:الاذجاه

إلىالمنسوبةالأولىالخمسةبالأسفارالاتعزفلاوميالامريين،فرقةتمثله

صفريضيفمنهموآخرون،يشرعسفرإليهايضيفوبعضهمافقطلوسى

توراتهم-نسخةوتخالففقط.تاريخيانسفرانهأنهمايرونكانوادهانالقضاة

تخالفأنهاكما،بينةمخالفةالعبريةالتوراةنص-السامريةبالتوراةالمسماة

ويرفضكثرتها..منتحصىتكادلامواضعفيالسبعييةاليرنانيةالنسخة

.)3(قانونيةغيرريعتبرونهاالقديمالعهدأسفاربقيةالامريون

.468ص،المقدسالكابتاموس:يخظر(1)

.52ص،الرثيةبالأديانالهرديةتاثر:يخظر)2(

فيالجيلدارط،23صالرقاوياللهعدمحمدا.د/،وثراصات!وث..الأديانمقارنةيخا:يخظر)3(

الحسنابرالامريالكاهن:ترجمة،الامريةالوراة:ولراجع.09911مصا014اثانية،بيروت

.بالقاكرةالأنصاردارط،القاحجازيأحمدد/:تحنبئ،الصرريإسحاق
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13المقدم!الحتابنظ

ناحيةعنأما،وتفسيمهاالأسفارأعدادنحدبدفياليهوداختلافعنهدا

فريفبن:الىوانقسمواأبضازلكفياختلفواففدوترني!هاا،سفاروضع

التاريخيالتسلسلمراعاةالىاتجهوا:فلسطينبهودوهم:الأولالفريق

فيآنفاالمذكرروالتقسيمالترتيبعلىواستقروا،التاريخيةوأزمنتهاللأسفار

حالياالموجودالزتيبوهر،فالكتبفالأنبياءبالتوراةالبدءمنالأولالاتجاه

العبرية.القديمالعهدنسخةفي

موضرعاتهاحسبالأسفاررئبوا:الاسكندريةيهودوهم:الثانيالفريق

الأسفارتسمواحيث،السبعين!يةالزجمةعلىومعتمديناليؤنانيالنظاممتتبعين

يلى:كماورتبرهاأقسامأربعةإلى

-2،التكوين-اوهي:،البنتاتيكأالخمسةالأسفار:الأولالقسم

التثنية.-5،العدد-4،اللاوفي-3،الحروج

-6:وهيسفزاعشراثناوعددها:التاريخيةالأسفار:الثانيالقسم

صمونيل-01،الأولصمرئيل-9،راعوت-8،القضاة7،يرثح

،الأولالأيامأخبار-13،الثانيالملرك-12،الأولالملوك-11،الثافا

أستير.-17،لمحميا-61،عزرا-51،الثانيأالأياأخبار-41

،أصتارخمةوعددها:العريةالأصفارأوالأناشيدأصفار:الثالثالقسم

لثد-22،الجامعة-12،الأمثال-02،المزامير-91،أيرب-81:وهي

.الانشاد

-23:وهي،سفراعث!رسبعةوعددهاالأنبياء:أسفار:الرابعالقسم

-28،دانيال-27،حزقيال-26،أرميامراثي-25،أرميا-42،أثمعيا

-33،يونان-32،عوبديا-13،عامرص-03،يوئيل-92،هوضع

-83،حجي-37،صف!نيا-63،حبقوق-53،ناحوم-43،ميخا

*(1)خيملا-93،زكريا

الأصافار،13:91ص...ايأديانعقارنةفي،،5-ص-5الوثيةبالأديانايهوديةتاثر:ءاجع)؟(

.13:16ص...المندصة
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القعلما،المسلم!جهود32

أما،التاريخيةللاسفارتوطئةالترراةأنأعماسعلىالتقسيمهذاويقوم

فيهتتصلالذيالوقتفي،بالحاضرتتصلتعليميةأسفارفهيالثسعريةالأدفار

العهدنهايةفيلالأنبياءجيءلذلك،بالمستقبلوالأنبياءبالماضيالتاريخأسفار

6الأسفارتليها،عندهممانتهاأولهفيالترراةوضعتحينفي،القديم

.)1"الشعريةالأسفارثم،التاريخية

نيلفاالفر!ا

القدي!العهدترجماق

وهيواحدةبلغةالقديمالعهدأسفارجمغد؟دت5قدأنهلااللغةعلماءيذكر

باختلافتختلفالمفرداتر!يعضوا،سلليبالزاكيبكانتدانلمل!عيريقأاللغة

منيستثنىولامنها،سفركلق!هاألفالتي!حصورعليومنبمالأسقارهذه

يعضوهي،الأراليةباللغة!،مرأولمنألفت!سيرةأجزييبعضالاذلك

أئتتانوكلمتان!آرمياسفومحنواحدةوفقرة،ودنيالعزراسفريمناءأص

.ه)2(قصدعنالآراميةباللغةوردتاالتكوين-غرفي

نبذةبذكرسثتفيولكني،اللغاتمنالعديدإلىالقديمالعهدترجم،ض

إلىالعبريةأمنالسبعينيةالزجمةوهي:فقط،ثلاثةترجماتعنخصرة

الترجمة-،اللاتي!نيةالىواليونانيةالعبريةمنأ،)الفولجاتاترجمة-،اليونانية

العبريالأصلعناختلفتاالأوليينالترجمتينأنالىذلكومرد.العربية

كب!-أثرمنلهكانمماكبرىأهميةذاتاختلافاتأيضابي!نهماأنكماالمزجم،

اما...القديمالعهدأسفارحيال-بعدمن-النصارىمواقفاختلاففي

العهدنصوصولكيف!يةمعرفةضرورةالىفيعودالعربيةامزجمةعنالحديث

بها.والتحدثاليهابالانتماءجميعانشرفالتياللغةإلىالقديم

الكابنسخكافةفيحالياالمذكورالترتيبهروهنا..،15هاث!53ص...ال!يهوديةتاثر:يخظر)1(

.المقدس

.91ص...المفدسةالأصفار(2)
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31المقدسبالضنقد

السبعينيلأ4اليونانيلأالترجملأ+أ

وسبعرناثنانيزعمونفيمابهاقاملأنه(السبعينية)بالزجمة!ذهسست

عثر)1"،الاثنىا،م!باطمنسبطكلفنستةباعتبارأاليهودأحباركبارمن

ا،سفارترجمواحيث.ق.م285صنةفلادلفبطليمرسمنأمرعلىبناء

ثمالميلاد،قبلالثالثالقرنمنالأولالنصففياليونانيةإلالأولىالخمح!ة

.م.ق001الى025بينماالفزةفيالأسفاربقيةترجمت

للعجب-ويا-أنهاالا،العبريا،صلعلىاعتمدتالزبخةهذهأنومع

طوبيا،سفروهي:الأ!لهذافيلهاوجودلاعث!رسفراصتةعلىاشتملت

وسفر،للمكايينأسفاروإربعة،،سليمانالىالمنصموب1الحكمةو!مفر

الحكمة،أوالكه!نوتإيضاويسميأستيكسلدكليزياوعغر8علوحيت

المقدسينأالثلاثةالقيةنثيدوسفبر4سيرخبنيثوعأوليحالنسوب

الىمنسوبةأسفاروئلائة،برالتنينبيلوصفر،سرزانوسفر؟،العلاثةالأطفال

)2(.منئىصلاةوسفر،دانيالسقرجم!ألزيلذ!وبحض،،عنوأأأسدوش

واحدكلأنزلكانبطليموصأنالبطريقبنسعيدالنصرانيالمزرخويزعم

وحن،منهمكلن!تيجةلينظرزملانه،عنبعيذاحدةعلىبيتفيالمزجمينمن

تحتوضمهاالكتبفجمعاختلاتفيهاليىواحدةترجمتهمن!ذانظرانتهوا

المعارفدانرةمؤلفيولكنسرابيرن(...)يدعىصنمهي!كلفيوحفظها،خاتمه

مطاباتةتكنلمالسبعينيةالزجمةأنيؤكدونالمقدصالكتابوقاموصالبريطانية

جمعواوقدالزجمة،فيالدقةيلتزمرالمالمزجمنوأنتماتا،العبريللأصل

)3(العبريالأصلفيموجودةتكنولم،القديمالعهدضمنالسابقةالأسفار

اسفاروعلى-السبعينيةالزجةبهازادتالتيايهسفارعلىاليهود)ويطلق

قدالمترجمينأنوهر،باليةالترجمةهذلتيةآخرصياكلامهثايابين،مكدوللجرض5يررد)1(

عجيبترلوهنا.ه.صالمقدصالكابيخائقتي:ينظر.يرماوصبيناتينفيعملهمكملوا

كاملا.قرنااضغرقتقدا،صفارترجمةانمنوغيرهالمفدسالكابقاموسيخاجاءماتماماياقض

-15-05صالمقدصالكابفيثقتي-768ص،468صالمقدسالكتابقاموس:رراجع)2(

.12-02صالأديانعقارنةفي-02-91صالمقلحةالأصفار

الابقة.الحاشةفيالمذكررةوالمراجع،()16هاش02كس...الأديانمقارنةفي:يخظر)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ثىالمسلمينهلما،جهود3!ا

فيعندهمتدخللاوهي،الخفيةا،سفارأي(الأبركريفا)-غيرهاأخرى

الأحبارعندمعتمذامقدصتا-خفيأنهرغم-بعضهاكانلانالقدي!العهد

.(،والربانيين

منالقديمالعهدلأسفارأخرىتراجمتوجدكانتالسبعينيةالزجمةوبحانب

تموانماالزجمات،تلكمنأصيةنسخةتبقلمولكن،اليونانيةالىالعبرية

وأشهرهماليها،أشارواالذينالكتاببعضمنعليهاالتعرف

)أوريجانوس()2(.

بونلأيةكلمة6لها،ابركريفا"عناثمصامنابقاموصفيجاءوقد..22صالابقالمرجع)1(

بعضعلىايهولىالميحيةالعصررفيأطلفتوند..،صي8او،عااأو،مخفي5:معناها

ضمنوضعتقدالأصفارهنهأنومع،الجديدالعهدفيوكللكالقديمالعدفيالفلألونيةغيرالكب

الفانونية..جهمضمنيضعوهالماليهودملماءأن-الاالقديمللعهد-الييةانخة

لهنهنظرنهمفياليهوفىعلماهكج-علىمنهمفيلنفرعدا-ماا"ولوناالميحبونا،باءصاروفد

للكتبففسهاالمنزلةفييغعوهالملهمالافيهاالرارتا،قوالبعضاتبواأنهمومعالأسفار.

فينكنلمومنها-ناربخيةمعلوماتمنفبهالما-وافعلبمللاصتارةنراءنهاأجازواوفد،الفانوبة

ببنأفرادامنبهلهعنثافعوفد..ماطفىأوكنينعبمأودببةلعفبةكاصاسصالحةعرفهم

عندما6لهالا،القانريةالكبضمن-بعضها)دخالأو-لادخالهاكحاولاتوقاموا،وأخرحين

كااايهبوكريفا،كباعبرتالقانويةايهصفارضمنتدخلالنىالكبالأولىالكيةمجامعفررت

فيالقديمالعهدأصفارضمنموضوعةامبهنهأنكاولكن.قلألرنيةفيرأوعنوفةأو)ضافية

انخةضمنووضعتقانونيةأصفازاواعتبىتها،الكيةأ!لرقهاضدواللاتةالبييةالزجمات

.91-18صالمقلسالكابقاموس:رراجع.الكا!رليهة

بصحالبهردعندفال!فر،وانصارىالبهودينمناهابخلف،الأبوكرلفااكلمةأنصبنمماونجين

أنهورونصفركلعلى8أبوكربفا"كلمةبطلفونالنمارىينسا،واحدآنفيوضئامفدنابكونان

وأمرلفهالىنتهوفيظكهفيصحيخانظرهمفيكانصواء،بهمرحيغبر:أي،مقدسكير

وكتاببرناباك!لمجيل،كلنهحافيأو،مولفهلىنجةفي(وضائقهفيصحغخيرنظرهمفيكان

برنابا.إلىنبتهمابصحةولا،ف!يهماجاءمابصحةيحزفونلاالنصارىف!ن،لبرناباالرصلاعمال

.،22صالأديانمقارنةوفي،23،42صالمقدسةالأصفار:أيراجع

!سونيموصالأصفارهنهعلى،ابوكريفا"اصمأطلقمناولأن"مكدويلجرش)ذكروفد

منهاكللهتولاتملخصئاقدمثم..الميلاديالرابعالقرنفي(جيرومبالقدي!عنمم)المعروف

لىقمهاالمقدىالكنابتامرصانحيئفي..2326:صالمتدصالكابفينفتى:رراجعأ

.،91صالقاموس:يخظرأرؤير-تعيمية-قصصية-تاربخية:أقامارلعة

.95ص..اليهردبةتألر:يخظر(2
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53المقد!دباحظنظ

14الفولجاتاأا*تينيلأالقرجهلأ)ب(

الزجمةمنالميلاديالثانيالقرنأواخرفياللاتينيةإلىالقديمالعهدلرجم

ترتوليان()المؤرخينكتاباتمنويظهر..العبرانيةمنولي!اليونانيةالمحيبعينية

ترجمتانالميلاديينوالثالثالثانيالقرنينخلالظهرتقدانه)جمريانوس(و

ا!للطاليا،فيوالأخرىإفريقيا،شمالفيواحدة:المقدصللكتابلأينيتان

(دماسوس)روميةأسقففطلبالزجمتين،بينوارتباكاوتضارتاخلطااوجد

)ا!ديسبالمعروف)الرونيمرس(عصرهفيالنصارىعلماءأظممن

."ا(معتمدةقياسيةنسخةبتنقيحيقوآأن،م034042-1(جروم

الفولجاتا،"بعرفتالتيالزجمةهذهقصةالمقدسالكتابقاموسويحكي

حيث،387آعالحمبيتفيديرالىللرونيموسانتقل):فيقولاثعبيةأي

الزجماتمعالمستمرةبالمقابلةرأمئاالعبرانيةاللغةعنالقديمالعهدترجم

دراستهكملفقدحدا!لتهفيالعبرانيةاللغةدرسبدأقدكانولما..اليرفانية

بدأوهكذا..اليهودا،ساتذةببعضمستعيتالحمبيتالىانتقالهحالفيها

م")2(.504عاموأنهاه،093آعاالفولجاتا،أترجمةفي.غمله

ذلكوفي،النصارىنفوسفيعظيمةمكانة(جيروم)بهاقامالتيوللزجمة

والذي،بهأقاالذيالعملهذاجمطتممعاصروهيقدرولم..):القاموسيمول

.)،جذاعظ!يقاديئافيهلهمديوئينوالكنيعمةالمسيحيالعالممابرح

والزجمةالعبريةاللغةدراسةفي(جيروم)جهدعلىالقاموستثيدومع

علىالتي-اليونانيةالترجماتعلىالمستمرةالمقابلةمعاللاتينيةالىرأصتاصص-منهأ

الزجمةأنالاكلههذاعلىالتأكيدمع..-السبعينيةالترجمةشكبلارأسها

الأصلمعلحطابقلا-الشرقاويالثهعبدمحمد/الدكتوريقولكما-اللأقينية

اشتملتفقد،المحتوىفيأوالأسفارعددفيسواءالعبريالأصلأواليونانن

أسفارمنهاوحذف،الأربعةالمكابينأسفارمناثنينسفرينعلىالترجمةهذه

.23صالأديانمقارنةفي077-صالمقدسالكتابقاموص:يخظر)1(

.077صايفدسالكتابقاموس:يخظر)2(

نفسه.المرجع)5
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فىالمسدفيعلها،جهود36

سفرفيزياداتبعضعلىاثشملتكما،باروخسفروزادث،الثلاثةعزرا

.)؟(السبعيبةللنسخةوتغييروتنفيحنرجمةفهي..أستير

ترجعالزجمةلهذهوجدتخطيةنسخةأقدآأنهنااليهالإشارةتجدرومما

نأهذاومعنى،الثانيجريجوري5الباباالىأهديتقدوكانتم،731صنةالى

.)2(قرنوربعقرونثلاثةعلىيزيدكاأصلهاكتابةبعددونتقدالنسخةهذه

.4المربيلأالةجهلأ(ج)

كثيرةترجماتوجودفيأثرهالعربيةالجريرةخارجالإسلاملاتشاركان

عنالمقدسالكتابقاموسويتحدث..العرييةاللغةفيالمقدسللكتاب

الشرقنصارىبستعملهاكانالا!مظهورقبلجزثيةترجماتوجوداحتمال

يساعدأنقاصذا.م724سنةأضبيليةأسقفيوحنابهاآقاترجمةوجودويزكد

..بواسطنهاالمغاربةالنصارى

بزجمةم(429-298)الفيرمييوسفبنسعيدأو(جاونسعديا)قامثم

)براهيمشرحهوقد،الثرقيهودلمنفعةالعربيةالىالعبرانيةمنالقديمالعهد

فقدم(4512-1351)ميمونبنمرسىأتىثم..وافتاشرخاعزرابن

الكناببنرجمةالعسالابنافههبةقام0125عاموفي..لنرراةعفلئاتفسيزا

العريية.الىالقبطيةمنالمقدس

اللغاتالمتعددةباري!مجمرعةفيالعربيةباللغةالمقدصالكتابطغوقد

هاتينفيالمرجودةالأجزاءوبعضام(.)657لندنمجموعةوفيام(6ب!)5

نأكما،السريانيةاللغةمنالآخروالبعض،العبريةاللغةمنترجمتالجموعتين

للكتابأخرىعربيةترجمةنثمرتوقد..اليرنانيةاللغةمنترجمتأخرىأجزاء

.)3(والطبعاتالزجماتذلكبعدوتعددت،ام671سنةرومافيالمقدس

المقدسالكتابقاموسيذكرهماملاحظةالمقامهذافيككانالأهميةومن

معتتماشىترجمةب!عداد،الأدنىالرقفيالمقدصالكتابجمعيات"قيامعن

.)4(،الحديثةوالاكتشافاتالعلميالتقدم

.23،24صا،ديانمقارنةفي)1(

بير.بتصرف42عىالابقالمرجع)2(

62.،61صالوثيةبالأريانايهرديةتالر،2*،ا*صالمقدصالكابتاموصءاجع)3(

.772ص..القاموص(4)
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37المقدال!الحتابنظ

لثاالثالفك2ا

النصار!نظرفيالقدورال!هد

ينسبهماالىذلكويعود،ويقذسونهالقديمبالعهدجميغاالنصارىيؤمن

واالنامرسلأنقضجثتأنيتظنوالا)ا:قولهمنالمسيحالىمتىالمجيل

تزولأنالى:لكمأقولالحقف!ني-لأكملبللأنقضجئتما،الأفبياء

حتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللاوالأرض!الماوات

(()1(.الكلبكون

فياختلافأيمايختلفونأنهمالا،القديمالعهدبقدسيةجميغاايمانهمومع

أشارقدالجديدالعهدأنالقاموصذكروقد..وترتيبهاوتقسيمهاأسفارهعدد

وهما:-السابقةالفقرةفيكما-قسمينالىتارةالقديمالعهدتقسيمالى

و!ارة()فح...13/15أعو22/04و1113/مت)والأنبياءالنامرس

جوشولورد..)2(44(24/لواوالمزاميروالأنبياءموصى:أقامثلاثةور

هوهذا)):قولهالمص!يحالىينسبوالذياليهالمشارلوقاانجيلنصمكدويل

مكتوبهوماجمغيتمأنبدلاأنه:معكمبعدوأنابهكلمتكمالذيالكلام

نرىهذاوفي5:تائلأيعلقثم((والمزاميروالأنبياءموسىناموسفيعني

يدعرهاالتيوالكتبوالأنبياءالناموس:القديمللعهدالثلاثةالرفيسيةأيهقام

.)3(8فيهاوالأطولالأولالسفرلأنهالمزاميى")هنا

الكاثوليك:منكلنظرفيالقديمالعهدعننبذةالتاليةالسطورفيوسأذكر

النصرانيةفيالكبرىالثلاثةالطوائفوهي.البروتمتانت-الأرثوذك!ى-

.المعاصرة

17:18،./ه)1(أمت

.764صالقامرس:يخظر)2(

.02صالمقدصالكابفيثقتي)3(
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فىالمسلمينعلما،جهود38

4)1(الكاثوليكعند(أ)

عبارةوهي،القديمالعهدعندهمتمثلسفزاوأربعينبستةالكاثوليكيؤمن

العهدتمثلوالتي-النصارىجميععندعليهاالمتفقوالثلاثينالتسعةالأسفارعن

العهدعنالحديثعندآنفاالمذكورالثالثالاتجاهأصحابنظرفيالقديم

بهازادتأسفارسبعةاليهاالكاثوليكويضيف-اليهردنظرفيالقديم

طوبيا-:أسفاروهي،العبريا،صلعنواللاتييةالسبعينيةالترجمتان

المكابيين-الأولالمكابيين-باروخ-سراخبنيشوع-الحكمة-يهرديت

:أمورعدةعندهناالترقفوينغي..الثاني

السبعينية،الترجمةبهزادتماجميعهيليستالسبعةالأسفارهذهأن)1(

زادتالتيالأسفارقائمةإلىبالرجوعجلتاهذاويتضح.فقطبعضهاتمثلو)نما

ذكرها.سبقوالتي،السبعييةالترجمةبها

وثانيهاوأولها،أربعةالملركأسفارتجعلالكاثرليكيةالقائمةأنيلاحظ)2(

)2(.والثانيالأوليصموئيلسفريمنبدلآمجيثان

دفعة-عندهم-القانونيةأوالقداسةصفةالقائمةهذهتكتسبلم)3(

الأمراستقرحتىمتعددة)3(ومجامعطوالسنواتالىالأمراحتاجبل،واحدة

1(

21

3(

هذاكنيتهمعلىالكائرليكويطلق،الجامعأوالعام:نعنيصرلةلايهكلمة،كاثوليك"كلمة

الانضماماءلىالأممجميعتدعوبل،معيةأمةأحضانهافيتضملاالكائريكيةاليهة،نالاصم

:بلدانوخاصةاللاتيينالزلنإلنفرفمالاقداد،اللاتييةالرية:أبضئاوتس،لرائهاتحت

نايدعرنأتباعهالأن،الرصريةالطرصةتسكما..البرتغال-)صبانجا-فرنا-بلجيكا-الطايا

رواجع.خلفاؤ.هماباباواترأن،ورثيسهمالحوارفيكبيرالرصرلبطرسهوالأولمرصها

الحق-)ظهارام399العاضرة-القاهرة-المصريةالنهضةمكبة-991صضل!أحمد/د:الميحية

.21(هاث!19/

.923صاليههودية

حياتهـمافينظامهاالرسلوضعشرريةهئات-ثردهزكييقرلكما-النصارىعندالمجامعتقبر

حاجةاثندتئم.الجامعهذ.اولآ5"سنةاورشليمفيبول!"اعقد!الذيالجمعويقبرون

الأولى،ابديةالقررنخلالالعقيدةامورفيالهانلةالخلافاتإثرالجامعاولالمحرفةالضرانية

وقوايها..قراراتهاخلالمن،النصرانيةالديانةومزصسةالعقيدةأصولواضعةالجامعفاصبحت

منممثلينتضمالتيوهي،مكويخة،تجعبيرهمااوأعامةمجامع:قمبنلىعنممالجامعوتقم

لمناثة=الخاصجزهافيالكائىتعقدماالتيوهي:مكايةومجامع.انصرايةوالفاصرالبقاعكافة
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93المقدسالحتابنقد

.الآنعليههوماعلى

وجربالجتمعرنقررحيث،م335سنةنيقيةمجمعفيالبدايةكانتفقد

مجمعوفي.فيهامشكوكاالأصفارسانروابفوا،فقطيهوديتبسفراقسليم

وظلتيهوديت،سفرمعالقداصةصفةأستيرسفراكشبم364صنةلرديسيا

أقروالذيآ793سنةقرطاجمجمعانعقدأنالىحالها.علىالباقيةالأسفار

طوييا--الحكمة:بأسفارالشليموجربعليهاوزادالسابقبن،الجمعينآبأحكا

هذاأهلولكن..الثانيالمكابيين-الأولالمكابيين-سيراخبنيشوك!-باروخ

نائبكنزلةكانباروخلأنأرميا،منجزءكنزلةباروخسفرجعلواالجلس

الذيالفهرستفيحدةعلىباروخسفراسميكنبوالمثمومنوخليفت،أرميا

..الأسفاربأسماءوضعو.

(ام546)وترنتوفلورنساترلرفي:مجامعثلاثةذلكيعدفعقدتثم

ا،وننبئالجمعيناهلولكن،فرطاجمجمعآالجأعأحكاهتهأه!6مروقد

الأسفارفانمةفيحدةعلىوكنبو.أرمياعنمسكلأبروخعفرجعلوا

.81"القانونية

وضعهالذيالزتيبالكنيةاعتمدتفقدالأتاربترتيبيتعلقوفيما)4(

ذلكهـلرجع،فلسطينيهودوضعهالذيالزتيبوليى،الأصك!ندريةيهود

.)2(العبربةلااليونانيةاللغةالكنةلاسخدام

نأيرونفهم،كيرهمعنالقديم!الحه!دالكاثولكتقسيموتحلف)5(

هي:!مال!خمهتحتقندرجوا،ربعينالتةالأسفار

)1(

)2(

مكلنيوب!قيمتخنصوهي،)قبيةمجامع:برفما-كؤعيلنالدلمهأطيمرشهسخلانه-ضرلمحق

ام!فيالجحععنالحليثجا.وقدهنا..واحلةبطةخاصة:أىميةبخمع.:تانيهضا،علذ

يتملوكان،العارللتضا.و!اراوالطترصللباتائعبابخماعمككبهمرائابتباثملس

:93صالنيويرجبمحمد/دالضرايخةفيواثرهاالميحيةالجامع:يراجع..كحدرصةأيفئا

272.:926صالمقدمىالكابقاموص-ام879هـ/ا804بالمؤلفخاصةطبة87

لمأريافيباروخصفراثراجأنأحمدخليللىلراهيمررى..1/551:701الحق)ظهار:براجع

ياملا!ات:يخظر..م941صةائافىترطاجمجمعفيكانبل،م793صنةترطاجمجمعفييكن

.آ9891هـ/ا903الأولى،بالقاهرةالماردارط،51-41صايهدبانمقارنة

.)3(هانى56ص،()1هاثى54صالوفيةبالأدياناليهوديةتاثير:يخظر
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فىالمسلمين6هلماجهود04

شريعته.تتضمنالتيالخمسةموسىأسفار-ا

الملوك-راعوث-القضاة-يث!رع:وهي16وعددهاتاريخيةأسفار-2

-عزرا-الثافىا،يامأخبار-ولا13الأيامأخبار-والرابعوالثالثوالثانيالأول

والثاني.الأولامابيون-يهوديت-أصتير-طوبيا-نحميا

سليمانأسفار-المزامير-أيوبوهي:ستةوعددهاشعريةأسفار-3

أرميا.مراثي-الإنث!ادنث!يد-انجامعة-الأمثال:الثلاثة

-ثانيال-حزقيال-باروخ-أرميا-)ثعياوهي:17وعلعمانبويةأسفار-4

صفنيا--حبقوق-ناحرم-ميخا-يرنان-عويديا-عامرس-يوئيل-هرضع

خي.ملا-يازكر-حجي

..)1(سيراخبنيسوع-الحكمة:همااثنانوعددهاتعليميةأسفار-5-

!)2(الأوثوذكم!عنل!)ب(

فيالقديمالعهدتثكلسفزاوأربعينثلاثةبقانرفيةالأرثرذكسيعزت

بعضبقانرنيةالاعتراففيالكاثوليكوافقواقدكانرادانوهم،نظرهم

الاعزاففيخالفوهمقدأنهمالا،العبعييةالزجمةبهازادتالتيالأصفار

بيتمجمعف!ن،الثانيامابيين-الأولالمكابيين-باروخ:وهي،منهابثلاثة

تكنلمفقطأسفاربأربعةالت!سليمأوجبقدم1672سنةانعقدالذيالمقدص

بنعيسىكهنوت-الحكمة-يهوديت-طوبيا:وهي،قبلمنعندهممملمة

)1(

)2(

الأولالملوكصفرتميللكايولكالحديثةالطباتأنملاحظةمع،542-923صاليهردبة

صفر-الأولاالملركصفر)كميهماوالرابعانلثأما،الثلألي()صحوئلواقلي(ا،ولأصمرئل

.الأخرىالطرانفمعنحقربهنا.(اننيالملرك

والكنان!،المتيمالمذهبأوالحقالرأي:ننيانيونالينكلتينماخو"قن،أرئوذك!)كلمة

)ثرالرقيةالأرثرذكيةالكيةعنانقتالنيالقبطةالكية:وأهمها،قعدروةالأرنرذكة

واحلة.طيةلا،!)نايةالهة:ط!قينللسغانلىانتهىالذلىم451صةخليلويةمجمع

تجة،رومافيالكلالوليكيةراميةالأرثرذكةالرقيةالكيةيينالبهيرالانثقاقحدثثم

منام-الريةالكيةرايوهنا-ضطالأبمنهوهلالقلصالررحانثاقحولينهمالخلاف

اجع2..رأيهالمناصرةمجمغامهماكلوعقدت،-روماكيةبهنارتماوهنا-مغاوالابنالأب

.4:105صههالميجةابمع-+ا:131ص..المقدحةالأمفار:فيكلههناتفصل
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!ااالمقدمال!الحتانقد

.)1(مشبكس)كلبزباالمسمىسبراخ

)2(4)ج(عنداللإوتممتانت

أغلبوظل،م()793قرطاجنةبعد.مجمععليههرماعلىالحالبقي

الرضعهذاواصتمر،صحتهافيمشكركاكانالتيا،سفاريقدسونالنصارى

القرنأوائلفيالبروتستانتيةالحركةظهرتأنالى.ترئاعث!راثنيمنيقربما

اعتبرتحينما،القديمالعهدتركيبةفيكبيراانقلاتافأحدثتعشرالسادس

قدالبروتشانتأنكما.قانونيةغيرالشعينيةالزجمةفيالزائدةالسبعةالأسفار

الأصحاحمنفقراتثلاثاليهايضافأصحاحاتتسعةأستيرسفرجعلرا

.)3الردواجبةباطلةستة(عددها)الأصحاحاتوبقبة،فقطالعاضر

،أخرىمرةحيالهااختلفواأنهمالاالأسفارهذ.رفضعلىاجماعهمومع

لمحتتذييلفيالمقدصالكتابفيالأسفارهذهيضعلوثر(مارتن)كانفقد

المقدصةا،سفارمعواحدمسترىفيلمحتسبلاأسفارأيأبوكريفا()عنران

ا،سقفيةالكنيةأخذتكما.التعلي!مأوللقراءةصالحة-ذلكمع-ولكنها

.38ص..ايهمبكمقارنةفي:بنظر(1)

59بتعليق"لرسمارتن"الدعنيالاصلاححركةزيمآلياالاصمبهناالبروتائتطةشت)2(

ولمحربم-الرهبةالنفرانصكركببع:مفا،أمورعلةفيالعاضربونالباباعلىبخهابحنيمفالأ

قرازااببا!دروعدما،الخ..ال!ةر!لهغيرعلىالأناجلةقراهئحريم-القاوصةزواج

الكةعلىئنعهموأعنواابضئاأنجاعهاحنيكما،ذلكعلىاخجاجهأعلنوحرمانهبطرثه

الهخونأىالبروتتتأنجاعاوصس،البروتلاية"سميتبهمخاصةلمحلةوتكونالكاثويكية

الثيثثلالجوه!انعيالةامورفيالكلألريكءنالبروتانتباد!اتخلفولا..والمعترضرن

منالأصليالفرضكلنالقا،خرىالأموربعضفييخالفونهمولك!نهم،الخ..والفداءوالصلب

للاصلامالابقةالأثيانفيا!دمةالأصفاريراجع..امائولييهةالكيةاصلاحبهاتمكهم

زهرةابوعمداليئالضراية:فيعاضرات،)2(هاثى123/الحق)ظهار،1:461،.ص

أيضئا)البروتتانتوش..ت.ق.دالقاهرة-العرسالفكردارط،اصهلا:افى3ص

التيالأخرىالطوانفبخلاتالنصرايةلفهمالوجدالمصدرالابجليقبرونلأنهم،الإنج!يبون

مجعلونولأطم-الآخرعنالراحدالباباواتتلاولهاالتيا!ومةغيروالتعايمالالهاماليهتفيف

حكزاذلكلمجعلالتىالأخرىالطواكأنحلات،وفهمهالمقدسالكتابقراعةمعيكلحقمن

.202صضلياحمد/د-المجي!ة،الاتجةالمراجع:وراجع..البهةرجالاعلى

.701:801صالحق)ظهار:يخظر)3(
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المسلمين"6علماجهود42

الكنسيةللاغراضكريفا(أبو)أسفاراستعمالفقررتلوثر(انظربوجهة

نأدون،تاريخيةأدبيةقيمةذاتأسفاراالعامةالعباداتفيبهاوالاحتفاظ

التعليم.فيسلطاتأوعقيديةقيمةأيلهايكون

يجرزلاأنهوقرروا،كليةالأسفارهذهرفضوافقد(كالفن)انصارأما

منعتأنذلكعلىوترتب.ب!ث!ريةكتاباتباعتبارهاالااستعمالهاولاقبولها

فيكريفاالأبوأسفار)درابمآ1825عمنةوالأجني!ةالبريطانبةالنوراةجمعبة

الحينذلكمنذطبعهاعنوامتنعت،المقدسالكتاب

العهدعن.الحديثكانقبلومن،النصارىعندالقديمبالعهديتعلقماهذا

المختلفةالطوائفبينمابل-الفريقينبينماتبينوقداليهود،نظرفيالقديم

وكلالأسفار،وتقسيموترتيبعددفيهائلةاختلافاتمن-الواحدالفريقفي

قآختق!!:يقول)ذالعظيمفهوصدقأختها،وتلعنالحقعلىأنهاتدعيطانفة

137أمريم:غغ.!أتؤسئمثتيينكقزوالفذفئقؤتلتتنعئمينآلأخزاث

قيرصثةيتتغيظجزبهزاكلئهاأتزئص!تتغقتقفؤأأضانه:جلهـلقول

.،53!المؤنوبئ

.)3(هاثى56،57صالوثهبالأدياناليهوديةتاثر:يخظر(1)
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43المقدصاالحتابفقد

الثانيالمطلب

الجدي!العهل!

بهويقصد،النصارىيقدسهالذيللكتابالثانيالقسمالجديدالعهديمثل

أسفاربينمنوانتخبوها،لأنفسهمالنصارىارتضاهاالتيالأصفارمجمرعة

هذهعدةوتبلغ،متعددةمراحلعلىالقداسةصفةفكسبوهاكثيرةأخرى

سفزا.وعئ!رينسبعةالأسفار

الأولالفرلح

الجدي!العهدقساوأ

:مجموعاتأربعإلىالجديدالعهدأسفارشقمم

مرقس-متى-من:لكلالمنسوبةالأناجيلوهي)1(:ا،ربعةاي!ناجيل)"

يوحنا.-لرقا

المسمىالانجيلصاحبلوقاالىينسبواحدسفروهو:الرسلأعمال)ب(

باسمه.

الىبدورهاتنقسم،رسالةوعشرونإحدىوهي:المقدسةالرسائل)ج(

رومية-أهلالىرسالته:وهي،عشرةالأربعبولسرصائل:أولهما.قسمين

السارالخبر-الري:ويعني6ردفانجليرن،اوأونجليون،أهريونانيلفظمنمعردة،)يخلاكلمة)1(

كنابالإنجيل:ترجمةملحقمفدمة-012صالمقدسالكابقامرس:-ساجع..التعليم-المفرح

عنبنفلضليأحمدد/أنهحينفي..1/301الخق-)ظهارام829بالقاهرةالقافةدارط،الحياة

ئم،يثصرىأتاكلمنتعطهماوهرالحلران()معناهايرنايةكلمة5:الانجيلانالياسبول!با13

السصر،ا!لحملهاالتي(الخلاصيرى)بمعىاصتعملهافقدالمحالداما.جمنهاالرىبهاريد

لأنه(المحتعليمملخص)بمحنىأيصااصتعملوحاوربما،نفبالمعنىبعدهمنالر!كلواصتعملها

الكلمةهنهلثتوماايفنا.الخلاصمعنىالبرةهنهفيلأن(وموتهحياتهصيرة)اوالخلاصفيه

أواخرفذالمضبهنااصتحمالهاغلبوقد(الثرىهنهينفمنالذيالكاب)كفىاصتعملتان

)..،ييربتصرف172صالميحيةأتى..وانجبللوقا)نجيل:ققولاليرمحىالأولالفرن

)ظهار1،الجديدالعهدكبمجمرععلىمجاقئابطلقوقد،الأرلعةحزلا.بكبنحتصالإنجيلولفظ

1/301،.الحق
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الىالمسلمسعلما،جهود!ا!ا

أهلإلىرسالته-إليهمالثانيةرسالته-كورنثوسأهلإلىالأولىرسالته

أهلالىرسالته-فيليأهلالىرسالته-أفسسأهلالىرسالته-غلاطية

رسالته-إليهمالثانيةرسالته-تسالونيكيأهلالىالأولىرسالته-كولوسي

إلىرسالنه-تطسإلىرسالته-اليهالثانيةرسالته-تيموثارسإلىالأولى

الكاثوليكيةأالرسائلتسمىرسائلسبعثانيهما:.العبرانيينإلىرسالته-فليمرن

رسالة-الثانيةرسالته-الأولىبطرسرسالة-يعقوبرسالةوهية(،الجامعةأي

.يهوذارسالة-الثالثةرصالت-الثانية-رصالتهالأولىيوحنا

مشاهدات:أيفئاعليهيطلقواحدسفروهو:اللاهوتييوحنارزيا)د(

.يوحنا)1(

الجديدالعهدكلوجبهوينفسمالأسفار،عتولاتفبهنراعىآخرنفسبموهناك

ثلاثة:أقسامالى

هنهوسميتالرممل،واعمالالأربعةايهناجيليث!مل:التاريخيةالأسفارقسم)3

ومعجزاته،وعظاتهوتاريخهالمسغحياةقصةئئضمنالأناجيللأنبالتاريخيةالأسفار

بولس.وبخاصةالأؤلالنصرانيةدعاةتاريخيتضمنالرصلأعمالوسفر

والرسائلعشرةالأربعبولسرسائلوهي:النعليميةالأسفارقسم)ب(

السبع.الكاثولكية

يرحنارؤياتالمسمىواحدسفروهو:البويةا،سفارقصصم)جأ

.)2(اللاموتي

أ!كثاقي

الجديدوالعهدالنصرانيةالمجامح

القومعندالقداسةصفة-الحاليةبصررته-الجديدالعهدأسفارتكسبلم

.765ص..المقدسالكابقاموس،27:03ص..الأديانمقارنةيخا:يراجع(1)

الواحدعبدعلى/الدكررويذهبهنما،765صالقامرص،1!لا-172صالمجة:يخظر2()

-رصائلالأربحةالأناجيلأ:هيفالمجمرعات،وسفرانمجمرعاتثلاثا!ديدالعهدأنالىوايخا

الأسفارينظر..(يرخارؤيا-الرصلأعمالأ:هماوالفران(الغالكائرليكيةالرصانل-بولى

.86ص...المقدسة
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!ا5المقدمدالحقابنقد

مراحل:علىاعتمادهاتمبل،واحدةدفعة

للميلادالرابعةالرابعةالمائةمنقرنوربعالأولىالثلاثةالقرونفخلال8

منلهاحصرلاوأعداد-بزعمهم-الأناجيلمنالعشراتهناككانت

فزةابانفقدتقدكثيرةورسائلأناجيلهناكأنالواضحومن..الرسائل

الأناجيلمنكبيرجزءبقيولكنال!نصرانية،عاشتهاالتىالأولىالاضطهادات

بعدفيماأظهروهاثم،المدةهذهطرالإخفاءهاأصحابهااستطاعوالرسائل

..أعدالهاعلىللنصرانيةالغلبةأنبداحينما

المنحرفةالأقليةوتسلطت،م325صنةالمشهورنيقيةمجمعانعقدوحينما5

الأناجيلانتخابتم-الرثيةبالح!لطةمستعينين-المسيحبألوهيةالقائلة

بينمنالرصائلاختيارتمكما،المجيلأخمسينأوأربعينبينمنالحاليةالأربعة

كافةرفضعلىقاثتاالأسفاراختيارأساسوكان..لهاحصرلارسائل

بالوهيةيتعلقفيماالجمعقراراتتخالفتعاليمعلىتشتملالتيالكتب

.)1(المح

يوحنارؤياسفرالىبالاضافةالرصائلمنعدذاأنهنابالذكروجدير

وهذه.نيقيةمجمعفيالقانرنيةأوالقداسةنطاقخارجبفيتفداللاهرتي

الثانية-يرحنارسالة-الثانيةبطوسرسالة-يعقوبرصالة:هيالرصائل

العبرانيين.الىبرل!رسالة-يهرذارسالة-الثالثةورسالته

منكلآأنمنصعيدحبيب/القسذكرهماأيضاالمقامهذافيويلاحظ

وانتشارلنشأةواحدوتاريخمسلسةقصة"الرسلأعمالوسفرلرقاإنجيل

أعمالوسفربالنشاة،خاص،لرقاانجيليدعيماأوأفبثارته،المسيحية

محنهـمعبرالقومعنماخوذثلرسخالرفىهلاانالراضحومن..175-174صالميحية:ينظر)1(

المنزلا!يالالمجيلفيهاضاعقدالاضطهلااتنزةانفهيالناصعةا!فهأما.نظرهموجهة

هنامنا،ولالبابفياثافيالفصلمنثوابحثفي-تعالفهثئةوسيا!.فهعدمن

.اثانبهناحزآابنقالهماعصيلالجليد-جا!يالعهدسندعنالحديثعد،ابحث
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ثىالمسلهينعلما،جهود!ا6

ضمنلوقالثارة)دماجبعدفيماالكنيسةقررتولمابالانتشار،خاصالرسل

السفرانكانأنبعدالأعمالسفرعنانفصلتالقانونيةالأربعالإنجيللائر

)؟(.،مسلسلةقصة

364سنةحتىعندهمالقداصةنطاقخارجاليهاالم!ثصارالرسائلبقيت،

فأوجبالصفةهذهعليهاأضفىالذيلوديسيا،مجمعانعقادشهدتالتي

فيه.مشكوكاظليوحنارؤياسفرأنالابها.التسليم

وأضاف،السابقةالجامعأحبهامفأقر793سنةقرطاجمجمعانعقدثم،

.)2(اللاهرنيبوحنابرؤباالتسليموجوبالبها

الثالث!الفر!

الجديلالمهدأسفاوترتيبثيالاختلاط

جذاعميقبشكلوتباينتمحدد،وترتيبشكلعلىالجديدالعهديستقرلم

أصفارهم:لزتيبوضعوهاالتيالقوائمكافة

أسقف(أثناسيوس)أوردهاالتيهيالأسفأرهذهبزتيبقائمةواقدم*

الرسل-أعمال-الأربعةالأناجيل:يليكماوكانت،م367سنةالإسكندرية

.ع!ثرةالأربعبولسرسائل-يوحنارؤيا-السغالكاثوليكيةالرسائل

نأقررفقدديماسوس()البابابرعاية382سنةالمنعقدرومامجمعأما!

بولسرساثل-الأربعةالأناجيل.التاليال!نحرعلىالجديدالعهدترتيبيكون

زهرانعلىمحمدد/،الجزانفييرخاإنجيل:عننقلأ..182صالمقدسالكنابإلىالمدخل()1

.م2991هـ/ا124الأول،بالزتازيقوالتوزيعوالرللطباعةالأرقمدار،27ص

الأديانمقارنةفيعاضرات-32:34صالأديانمقارنةفي-1501:701/الحقإظهار:يراجع)2(

.41-13ص
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7!االمقدماالحتابنقد

السبع.الكاثولي!كيةالرسائل-الرسلأعمال)1(.-يوحنارؤيا-عثرةالأربع

بلي:كماالترتيبجعلوالذي1546،سنةترنتمجمعفيالحالتغيرثم!ه

يوحنا)2(.رؤيا-السبعالكاثوليكيةالوسائل-الرسلأعمال-الأربعةالأناجيل

برل!رساثلترتيبفيالثلاثالقواثمهذهبينالاختلافأنوالواقع

،واحدةقائمةعلىمنهمااثنتانتتفقفلاجذاعميقالكاثوليكيةوالرسائل

هرومجامعهمعلمائهمعندالأسفارهذهترتيبفيعل!يهالمعولالوحيدوالعامل

علمائهماختلافمدىاتضحفقدكذلكذلككانداذا.وقيمتهاأهميتها

منها)5.سفركلوأهميةالأسفارهذهقيمةحول

مقدمئا،القوميعتبرهالذيبالكتابللتعريفموجزةخلاصةفهذه...ويعد

والعهد،تقديسهفيوالنصارىاليهوديصمزكالذيالقديمالعهد:وبقسميه

تبينوقد..والانجلالالقداسةبعيناليهبالنظرالنصارىينفردالذيالجديد

نأذلكعلىوترتبالأسفار،وترتيبتحديدفيوالاختلافالتضاربمدى

ببنالنيالنسخةعنيمحثأنأولآعلبهالمفدسالكنابمطالعةفييفكرمن

منهافكل..الأرثوذكسيةاوالبروتستانتيةأوالكاثوليكيةالنسخةهيهل،يديه

)1(

)2(

)3(

793،صنةقرطاججممعنطالاقانرنيبث!كليعت!دلميرحناردلاصفرأنفيينمثل)ضكالهنايرز

رومامجمعقالمةركنلك367صةاثاسيوص()أورثماالتيالأصفارقاهلمةفيوضعهتنىفكيف

صفروأن،منهضخصئااجتهاث!كانأهناصيوص()ذكر.ماأن-اعلموالله-ليلدو..13382صنة

لمالتىالقانونيةمنشيئاعليهليضفيرومامجمعوجاءالبعضعندفبهثكوكاكانيوحنارؤلا

والرصاهدلالكتبمنكثيرااننظريفيالرأيهلهورجحومما..قرطاجمجمعفيالاكاملةيكتبها

منلت!قيالجامعجاءتثم،اتيمواجبةمقدسةويعتبرونهاوالطرائفالأفرادبعضلدىكانت

فيصيرجديدمجمعانعقادحينلىفيهاث!كركاالأصفاربميماوتبقي،وقانونيامقدشاتقبر.ماينها

..وهكن!..الليمواجببهمعترفامقلئافيهاثكوك

..25،26صيانالأمقارنةفيمحاضرات،..31صالأديانمقارنةفي:يخظر

.31،32صالأدبانمفارنةفي
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الىالمسلمينعلماءجهود!ا8

النسخةمنالمتواليةالطبعاتونحتلفبلييتا،اختلاقاأختهاعنتختلف

ذلككيرالى..التراكيبأوا،لفاظبعضبتعديلالحذت،أوبالاضافةالواحدة

اثه)1(.شاء)نابحثهذاثنايابينمفصلأعنهالحديثصيأتيمما

المطالعمجلهعالىألاشاؤثمولتمةمنلهلمجدو!عانعا!خثاظرقفدثما"يطلبثكا(

أسجا!ا!ن!ط!وتحيةفيفهأكلعلىاجزله،طلقالىصفركلجمصناثلعى!ل!

عليه!لقمايئملضولدأصحاحكل!كمافى)ض!ألفطهاموليكية+ان!قيهـقابلها

(.)الأيكأو(الفقرات)اويلاصللا(

لىالولأ*ضلأ!كحةكململثعمى-هتبقل!رسترلوتاريخهالكيممنا!لوعن

و1315/مع،38و*8لم8!قاصيهلركأ!لثقراتضرلكضطبلرأعداثاأصحاحات

أيام)!برتمحلرحبضلأ4!إلىالاموصاليردقموقد...(41ولكر9/12،2-

الأضحأصعلىقراءةيهلواميالتم!ناتاعراوقد،الك!ةالهودةالة:،-تا

.للميلادالتاصعالقرنفياعدادالىالقديمالعهدالماصرررنقموقد..لنلكالميين

لقيمتمفلكوبعدقصيرفصرلهلىالأناجلالأسكندرلةمن)امويخوس(قمم022صةونحو

الررلاصنرهرتقسمما2خروكان،م005صنةذلكاكهىأنلىنفهابالطريقةالجديدالعهدبية

)ك!رأصاضةرئيىت(لالمجو)صنمنالأرجحعلىأصحاحاتلىالكابتجقمآقاوالني..

..ام228عاماثوفيبري(

أولأأدخلهالذيصنانى(روبرت)بهقامفقدالجليدالحهدفيالآن.المعمولأعلادلىاتقمأما

فيهنابعداسنعملوقد،1551عاميخففيالمطوع-اللاتنىاليرنانيالجديدالعهدنصعلى

إلىأن!سهالعيمصفانس(رولرت)أدخلوفد..1557عامجيففيالمطرعةالإنجيزيةالزجمة

عاملرهاالتيالفرلجاتا()طبعةفيمرةلأولبأصر.المقدصالكتابعلىواعداد،أصحاحات

،0156عامجيفيخاطغالذيالانجليزيالمقدصالكنابفيفاتهاالطريقةاصعملتوقد.1555

كثيرفيهاوقعفقدللمراجعةجدئامهمةالتقياتهن!أنرمع.اللغاتباقيإلىنهاانثرتوتد

بعضنجافهاكثيرأصلحلذلك،فيهاالمرجردالمعنىمعتمائالاصبلاجحلتهاالتيالأخطاءمن

.،ييربتصرف765صالمقدسالكابقامرسأ0العربيةالترجمات
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!أ!+ررى!ا!ف!
ثي!هماالمسلمينلجهوالاعلماءتحليلى!لأعرض

(المقدسالحتاب)نقد

الهجركطالسايحالقرندفايشحتى

نقدفيالمسلمينعلماءمؤلفاتأهم:الأولالفصل

القرننهايةحتى(المقدس)الكتاب

.اطجريالسابع

الفدبم.العهدلنفدنحلبليعرض:اننياض

كا.الجدبدالعهدلنفدنحلبليعرض:انذالفصل

ا!؟س!الص-!ا
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الأولالفصل

الحتابنقدفىالمسلمينعلماءمؤلفاتاهم

الهجر!السابحالقرنثهايسحتىالمقدس

ال!اف!القرنمنأالأولىالمرحلة:الأولا!ث

.،الهجريالرأبعألقرلىخهأيةحتى

الخامسالفرنمنأالثانبةالمرحلة:اذنيا!لبكث

.،الهجريالسابعالقرننهايةحتى
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53الأللاالباب

الأولاالفصل

"المقدسالكتاب"نقدفيالمسلمينعلهاءمؤلفاقأوو

ا!!الممابحالقرننهايلأحتى

لعلماءالأولالحافزوالنصارىاليهودعنالكريمالقرآنحديثكان

فيرغبةالمقدصة،وأصفارهمالفومعقائدعلىالتعرفمحاولةفيالمسلمبن

هذا:الىيضافالكركلة..القرآنبةا،باتأجملنهماتفاصيلعلىالحصول

الناريخمدارعلىالمسلمينعلماءبهآفاالذيالفكريالالتاجأن

حركةسياقفييأتي-الدراسةمرضوعالفترةفيوخاصة-أ"لإسلامي

الدولةفيونصرانيةيهوديةجالياتوجودحدوثهأفيأصهم،كبيرةجدلية

وأ-المنهزمرنالنصارىضنهاا!تيا!فكويةوالحرب،ناحيةمنألاصلامية

من-الأندلسفيكمافتحوهاقدالمسلمو!كانكليالكلاصزطد2لع!ون

عكرتاعضلتاشكلأيتخذالحضاراتبينالصرأعأن)ذ!أخرىناحية

.أخرىأحيانفيثقافتافكرتاوشكلآأحيائا،

فيالإصلاآعلماءجهودفيهاالبحثيرصدالتيالفترةتقسيمويمكن

التاريخيةإلاعت!باراتإلىبالنظر،قسمينالى6المقدسالكتاب5نقد

ماكلتتبععلىاهتمامهينصبلاالبحثهذاأنذلكآن.فيوالموضرعية

وعباداتعقائدمنوالنصارىباليهوديتعلقمماالإسلاميةالمزلفاتفي

المتصلةالجرانبعلياهتمامهينصبلهانما؟الخ..وتاريخوسلوكيات

،الغرضلهذائفزدةمزلفاتفيسواء،وصنذامتتا(المقدسالكتاب"ب"

ال!تعرضفيهاالبحثطبيعةاقتضتأخرىعلومفيمؤلفاتثنايابينأو

سبيلعلىالكلامعلمكمؤلفات،المقدسالكتاببنقدالمتعلقةللمسائل

حتىالإسلامعلماءكتاباتفيالجوانبهذهت!تبعخلالومن..المثال

حتىالخامسالقرنمنالفترةأنللباحثتبينا!بري،السابعالقرن

الموضرعهذاتناولتالتيالمؤلفاتفيهابرزتالتيهيالهجريالسابع
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المقدكلالحقابفقدفىالمسلمىعلماءجهود5!ا

القرنمنالسابقةالفترةمؤلفاتكانتحينفي،ومستوعبةمفصلةبصورة

موجزةبصورةالجوانبهذهبدراسةاكتفتقدالهجريالرابعحتىالثاني

الثقافيةوالنوجهاتالفكريةبالخلفيةشعلقلأسبابمسنرعبة،وغير

خلالمنبيانهاسيأتيأخرىولأصبابالفزة،هذهمؤلفاتلأصحاب

التاليين:المبحثينفي،المرحلتينعنالتفصيليالحديث

القرننهايةحتىالثانيالقرنمنأ:الأولىالمرحلةا،ول:المبحث

،.الهجريالرابع

القرننهايةحتىالخامسالقرنمن:أالثانيةالمرحلة:الثانيالمبحث

،.الهجريالسابع

،،،نلمستعاا"وا
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55الأولاالباب

الأولالمبعث

الهجرك!الرابعالقرننهايةحتىالنانيالقرنمق4الأودالمرحللأ

منكانوامزلفيهامنالعظمىالغالبيةبأن.-أولآ-المرحلةهذهت!تميز

منصفباحثيشطيعلا-الاعتباراتكلرغم-التيالفرقةتلك،المعتزلة

عنالدفاعفيالعظيمةجهودهمالنقديربكللرجالهابسجلأنالا

وتياراتمخ!تلفةطرائفجمبلمنالمتلاحقةالفكريةالهجماتضدالاسلام

منعددة.فكرية

أصحاببعضأيضاتضمالفزةهذهمزلفيقائمةأنصحيح

والفلاصفةوالشيعةوالمانريديةكالأشاعرةا،خرى:الفكريةالايحاهات

بل6الاعتزأليةللمدرسةالأوفرالنصيبانالاالنصاركا،مناسنلموتن

الأقل-على-أوأعتزالية،أ!ولالىتعودغيرهمصأغهأالتيا،فكاران

وسي!تضحالنصارىلعقاثدالنقديتناولهمفيالمعزلةمعضكلنهجتأثرت

الأشعريالباقلانيبكرلأ!يال!نمهيدكتابعنالحديثعندقليلبعدهق

.)؟(المعتزثيعنالرزاقعشىأبي:الجاحظبأفكارفيهوتأئره

حسبتاريخئاالمؤلفاتمرنجا،ائرفيالمجبدعد/الدكورأوردهااتيالقدصةصل)"اأتصت

فيالاصلاميالفكلر:كابهيراجع..الهجريالرابعحتىالثافيالفرنمنالفزةفيالمؤلفوفاةريخ5

نون!،فيللراتونهالداررو،131:163صالعاضر/الرابعالقرننهابةالىالنصارىعلالرد

الكربمالقرأنادراجمنالحجبكلعجتوفد..8691الجزائرفيللكابالرطبةوالمؤصة

رقممجردالمادقالالميالرحيبكونكف)ذ!أوردهااليالردودقالمةضمنالريفوالحديث

الكريمالقرأنوهل11"النصارىعلالردفيالاصلاميالفكرأ:عواكاجعلقانمةضنيذكر

:،221-12اأصابخويةالةعنيقولهمااالىأيضاانظرثم..؟ااسلاميفكرالمطفرةابخويةوالة

المخمماتفيالاصتعمالقذصهمافهاوخاصة،وصتاالتيالحديثمصعاتابخاريحنهلا

،للفرآنمحاصرةاذافهي-وأفعالهالبي(فرالبامانةنجلنصوضا-ضيةاركانتشئة-الاسلابة

حصلالذيالتصورتعكىنمرضااعتارهايجدرام-خاصةأمةلهنكونبالمجهنهايتعلقوما

ثلاثةالىممتدالحالةهذ.فيوهي،وا،فعالايهقراللتلكالمتعاقبينوالمصئفينالرواةأجيالأذهانفي

من)ذأقطيةبصفةتالجوابيعرصرالالعاضر؟/الرابعالقرنبدايةإلىاي،الأقلعلقرون

ذاكأوبالذاتالحديثهذاانالتأكديتجلولكنهصجحالأحاديثمنكبيزاعددأأنالمرجح

.،..صحيح
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المقدكلالحتابنقد2المسلمينعلما،جهود65

يترقفلمالاعتزاليالمنهجأثرأنالمضمارهذافيللعجبإثارةوالأكثر

أنفسهم،النصارىالمفكرينالىتجاوزهبل؟المسلمينالمفكرينحدودعند

سعيد.ابنفهذا.فرقهممختلفبينالجدلفيالمنهجهذااستغلراحيث

علىالمعتزليالوراقعيسىأبيردودمنكئيزايستفيدالملكانيالبطريق

الجموعالتاريخ"كتابهفيمعهممجاذلاتهفيوشتغلهاواليعاقبة،النساطرة

!)1(،والتصديقالتحقيقعلى

علماثناجهودعلىالعقليةالترعةبسيطرة-ثانئا-المرحلةهذهوتتميز

لأصحابها-الفكريةالخلفيةالىيرجعهذاولعل،النصارىعلىالردفي

بسلاحه-الخصممحاربةفيرغبتهمدالى-والفلاسفةالمتكلمينمنوجفهم

هذاولكن..الفلسفيةوالنظرياتالمنطقيةوالبراهينالعقليةالحججسلاح

وجرديؤكدفالواقع،النقليةوالأدلةبالنصوصالاهتمامغيابيعنيلا

أصحاباستخدمها-الأناجيلمنأغلبها-نضاوعشرينماثةمنأكثر

دته،وبنوته،المسيحتأليهفي:ال!نصارىعقائدلابطالالفزةهذهفيالردود

التيوالإلمجيليةالتوراتيةالنصوصع!ث!راتعنناهيكبه..اللهواتحاد

كلههذاتفصيلوسيأتي..!يهمحمدالاسلامبنيالبشارةعلىبهااستدلوا

مؤلفاتمنقليلغيىعددأأنكئيرالهيزسفمماتعالىاللهشاءإنحينهفي

ربنابنعلتاأنهذايؤكدومما.الزمنوطواهاضاعتفدالفزةهذه

إلىيشير-الجالهذافيمؤلفاتهوصلتنامنأقدميعدالذي-الطبري

ولمحختوأدغموبترقضرمنفهم)بأنمزلفيهاويححقدسابقةمؤلفات

كتبهم،منيعرفرنهلاوبمابالئعرالكتابأهلعلىاحئجمنوم!نهميفسر

ترجمثمالمشركيندونالمسلمينكخاطبةكتابهدفتعحثىمنومنهم

اعلفيمتخمصةكيرمصالروهي-بهاواف!انهالاصلابةغيرلمماثر.انياد.أناكقاديوفي=

هذهالبهوصلالذيهوالمنصفينالاخيننظرفيبرئةولافزعةوغبر،بهاالظنحندرجات

صزكن،لفرادالعربالزاثتاربخصوىالحديثعلمفيعليهالقارىمجلمامجدلم)ذ،القيمةالأحكام

علوآ:كتابأضاتثم،بدقةوالصجفةالجزءمحدذاالإصلايةالمعارفبزدائرفي،حديثأوفمل

عيه.يطلعلمأنهنظريفييرجحمما،الاصهادلمرضعزكردونالصالحلصجيومصطلحهالحديث

.461صالرفيكناببراجع(1)
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75الأولاالباب

نبوةاثباتفيوالدولةالدين1"الافهام..عنوأبعدهكلامبأوعرحججه

كانتأنهاربنابنكلاممنالواضحومن..(35ص!محمدالني

كئيرة.مزلفات

عنحديثهثناياففي،ايضاهذاالىالمع!تزليالجبارعبدالقاضيويشير

الظاهروالكذبوالباطلوالمثخفالجالمنوفيها):يقرلالأناجيل

دلائلتثبيتأ6..وأفردوهالناستتثعهوقد،كثيرشيءالبئنوالتناقض

الجبارعبدالقاضيقبلحالتايوجدلاأنهوبما،،155-154صالنبوة

النتيجةف!ن،والتناقضالباطلمنالأناجيلفيمافيبرازمخصصةمزلفات

الباحثينعلىفاتوقد11ضاعتقدالمؤلفاتهذهانمنهامفؤلاالتي

وعلى،الجديدالعهدنقدفيأصحابهامناهجعلىالتعرففرصةبضياعها

.المقدسللكتابالنقديةالحركةعلماءمنبعدهمأتىفيمنتأثيرهم

النقديةللحركةواضحةبدايةضبطبمكانالصعويةمنأنهوالحق

المسلمينبينالجدليةوللدراسات،الخصرصوجهعلىالمقدسللكتاب

المارالضياعلهذانظزا،العموموجهعلىوالصارىاليهردمنوكل

البداياترصدهراملقامهذافيعنهالجثيمكنماوكاية.اليه

والكتبالمقدسةالأسفارعلىالمسلمينعلماءلتعزفالأولى"والخطوات

الثرقاوياللهعبدمحمدد/امحثوقد..والنصارىاليهودبأيديالقد!كلة

علىالردفيالجاحظلكتابتحقيقهمقدمةفيبالتفصيلالمسالةهذه

الثريفةالنبويةوالأحاديثالكريمةالقرآنيةالآياتوأورد،)1(النضارى

عنهم-اطهرضي-والتابعينالصحابةحياةفيالتاريخيةالرقائعوبعض

أوجزالنهايةوفيالم!ألةهذهفيالمست!ثمرقينآراءاوردكما،أجمعين

التالية:النقاطفيمحثهخلاصة

قبلأصحابهيقرأهكانوالجديدالقديم:بعهديهالمقدسالكتابإن-

بعضأنيعنيوهذا.بالعربية-للعرب-ويفسزونه،بالعبرانيةص!النيبعثة

.55:68صيراجع()1
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المقدكلالحقابنقد!المسلمينعلماءجهود58

منوالمسلمينالعرببعضبينمعروفةكانتالكتابهذامعاني

الكت!اب.لأهلمافهتهم

الكتبهذهبهايقرأوكان،العبرانيةيعرفكانالعرببعضان-

مننعرفولا،ككانالندوةمنوهؤلاء.العربيةالىنصرصهاويترجم

نوفل.بنورقةصوىبينهم

والنصارىاليهودمنل!صلامصدورهمالثهشرحقنبعضنقل-

ومقتضىالضرورةحسبالمسلمينالىالمقدص.المكتابمعارفبعض

.الجال

فيالعربياللسانإلىي!نقللمالمقدسالكتايهأنعلىالدراساقهتجمع-

ثانما،عليهمالئهرضوانالرأضلينالحلغاء!دفيولا!الرصولعهد

ذلك.بحدنق!

-والطبقاتالسير1وكئاب-ديناربنمالكمثل-التابعينيعض-رو!

أنيؤكدمماوالإنح!ل،الؤرأةمندققةنصوضا-اسحاقبنمحمدمثلى

العريية.الىعترجمهتخةمنمباشزاأخذاأخذتقدالنصوصهذه

قرجمتهاقيمعروفةالحينذلكصنذأصبحتقدالكتبمذهأنذلكومعنى

.الهجريالأولالقرنئغيدالمسلمينعلماءبينومتداولةالعربية

عنالنديملابنالفهريستفيجاءماالمترجمينأحدعنإشارةأقدم-

تر%كاالذيالرث!يد،هارونمولىسلامبنالثهعبدبنلأحمدترجمات

العربية.الىواليونانيةالعبرانيةمنوالجديدالقديم:العهدينكتببعض

يتضمنالفزة،هذهفيالكتببأهمموجزتعريفالتاليةالسطوروفي

لمحتوىالأصلفيمختصراوعرضئا،الحاشيةيخاللمؤلفموجزةترجمة

بيائاأيفئايتضمنكمافيه.المقدسالكتاببنقدالمتعلقاجزءأوالكاب

ال!ب.لقيمة

الجديرومنسابقيهعنناقلمجردأولمعلوماتهمبتكزامؤلفهكانإذاوما
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95لأولال!لباا

أهمسرىالمؤلفاتقائمةفيالباحثيذكرلنأنههناعليهبالتثيد

لرهاالتيالمؤلفاتمنالكثيرمتجنبا،بالفعلاليهارجعالتيالمؤلفات

الإسلامية/الدراساتأبيسمىكاخاصةدورياتفيالمستثرقيئبعض

الباحث)طلاعلعدموذلك،وتونسوروماوبيروتباريىفي،المسيحية

مقتطفاتمجردالمثوراتهذهمعظمولأن،ناحيةمنشخصتاعليها

ولأن،ثانيةناحيةمنعليهاللردالنصارىعلماءبعضبهاآقاواختيارات

)1(.ثالثةناحيةمنمبترزاناقضا-كلههذامع-وصلقدبعضها

زينبنعليأمحمد(الن!نبوةاثباتفيوالدولةالدين)كتاب)1(

:)2(هـ،247تالطبري

1(

2(

كئاتضمنتجث،135:162صاثرقيالميدعد/الدكورأوردهاالتيالقلامةتراجع(

بالمعروفالأنجاريالحباصوألا"الفي!وتوالكندي،الوزاقمحىوألما،الطبري!بنبنلل

تراجع،ط.والفلاصفةاثكلمينمنوحئهم..وفيرهم..البلغيالقاصمواب،ا!بر،"اناثط

لمرلفها)ضارات:خلالمنالانجنافهانعرفلالمؤلفاتالثرقي/الدكوراورلحمااليالقانمة

كتبإضحابضهاذكر.ماأو،2خرشمؤلفبنجانبمنعيها)حالاتأو،الأخرىكبمفي

.631:961صوالنهارسالزاجم

أيه،اس!:الاخنلاتضملوند،الطبريربنلابننناولهافييااخلائاالزاجمكباخنلفت(

رجحهمارخلاصة.الخ..وفاتهوناريخ،أسلأمهنجليققها!داناليوالديانة،يلاثهوناربخ

ربنابنبهوائهر،الحنأبو:وكيته"!لبنمحل:اصمهأن،والدولةالدكأ"كنابعقق

فردوص"كابفييفول،ربن،5أبو.بهعرفالذياللقبمعىنجفهدبنابنببنوتد6الطبري

فيمةلهركانت،بهاواي!ثابالأحابوزويمرو()مدينةكابمنأبوكان...ه:،الحكمة

بكنولم،أبائهصناعةعلالطبيقدمركان،والفلفةالطبكبفيونفاذولراعة5البراريخاد

عطيناوتفير.:"ربن"بلدلكفلقب،والاحتابالتالهبلوا!اباتمدحفيمذهبه

ومحلمنا"

أببه:نرجمةفيفالحبث"البوربةورربنابننبحبناالحكماءناربخفيالففطيأخطاوفد

واد،ربن،أواد.اليهودملمزتقدألهكان...طبرصانأهلمن،فبمعوريلجبربن"

الهوديةالنبةبهذ.المثرقوناخكىرقد.الهودضريحةلمقدميأصماء،راب5رار،5"!بين

اصلامه.في.كانانهعنمناصبةمناكرفييخدثبنفهالرجلأنحينني..بالغااحتفاء

وانازلتوماا؟89ص"واللرلةالدين"فييقرل،النصرايةفيعريقةأصرةوعن،نصرانتا

قالف!ن918:5صأيضاويقرل،،..وبلغائهمالقوآعلما.منكانلعمويقرل+أقرلنمراق

وخراسانالعراقأنقفيمعروئا،والبراعةبالجدلثهوزاكانلىعمبهمجتيكانالذيثل.تائل

مقنة-ومعارضاتجواباتفهله591:5صليقوليعودثم،..النعكبنيحصزكرياباور
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المقدسالحتابنقدثيالمسلمينعلماءجهود06

فريدةظاهرةتعدمباركةسلسلةفيالأولىالحلقةالطبريربنابنيمثل

وجهعلىالديخماالجدلميدانوفيعموقاالإسلاميةالثقافةحقلفي

تباركالثههداهممنبعضأبدعهاالتيالكتاباتفيوتتمثل،الخصوص

يكتفوالمالمهتدينهؤلاءأناذ،والنصارىاليهودمنالإسلامالمماوتعالى

بلوالاكلان،الإسلاممنلهاللههداهمكاالغامرةفرحتهمعنبالتعبير

للانضراءيدعونهمأقوإمهم،ألىبه!مترجهينمؤلفاتهمتدوينالىسارعوا

التيوتئ!ريعاتهعقائده!مةلهمومبرزين،العظيمالدينهذالواءتحت

منالقوملدىماتهافتمقابلفي،المطهرةوالسنةالكربمالقرآناحتواها

زائفة.ونشريعاتباطلةعقائدتحوينصرص

مواضعفيربنفابنذلك،علىمثالأوضح(والدولةالدين)وكتاب

منساقهفيماالعقل)عمالالىداعتاعمهبنيالىالخطابيوجهمنهكثيرة

فدعوا...)قولهذلكومنبه،آمنالذيالدينصحةعلىوشراهدإضلة

..بقولهقالومنزكارأ!عستلاصذةبهاضليققىوالمإلةاضثةألنش!كاطهوص!منصقة!

غيرالحجةبهد.اللمين!قي2لدمريوحدئهق!يمفيانصارىعلماءمنواحذاأ!4أنيعلى

.،وكرمهبتوفرهااثهحلهارف،عمي

أوهه؟:8ءأا!هاصقرالصؤرلأي!المميواضفيولدانهنو!ضعادلفيرجحمولدهعنأما

ف!ن،عيرامولد.زمنتحدبدكانوان..طبرستانفيهـ(ا1:96)58المهديخلافةابامأوانل

فيالغداديباثا)صاعلذكر.نذلثدةيرفضنوعضفحادل،صعوبةاشدوفاتهزمنتحديد

ترجحفي-يزيدالتقديرهذاعلربنابنعمرلأنهـ،026عامماتانهمنالعارفن،هديةأ

أاطعلبناء،اقركلجعفرألهالباصيالحيفةنيهاقلهـالتي472صةقيحئاكانانهنريهض

ميرالثرفيالمجيدعد/الدكررولكن،البقاءبطولللمتوكليدعو-الكت!ابنهايةفي-ربنابن

الىالميحومنأ:،نوعضطبةفي183صأربنابنلقولالمحدثبنالمترجمنبعضاتاهإلى

سنةتقابلهـ-473فنة،كثيرةاضكاياتئيرالجملةوهذ.،صةوصونو!بعث!انانةهذهصتنا

بعدالبقاءبطولللمتوكلربنابنيدعوفيهفهـ،435صنةتقابلم867صنةانحينفي،1186

مقوحة،تجقى(نيبغيالمألةأنفيالرفي/الدكتررمعانفقولذلك!!؟صواتببعوناته

ربن.ابنترجمةمنالجزئةهذهحرلوالدراصةالبحثمنلمزيدفرصةالاحثينأمامأنبمعنى

الزجمةهذهلااعتدتوقد.،912-128صالنصارىعلالردفيالإصلاميالفكريراجعأ

الجدبدةالآفاقدارلطبعةوتحمقهتقدبمهفينويهضعادل/الأشاذكبهاالتيالضايةالمقدمةعل

.الكاببهذااقعلقةالهوامثىكافةفيعليهاأجلالتيوهي،م8291هـ-ا204الرابعة-بيروت-
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16الأولالباب

سئكركم،منوأفيقوا،الحقمراراتوتجزعوا،والحكاللجاجعميبنىيا

والسلامالصلاةعليهمالطيبينالبررةأنبياثهوعنتعالىالثهعنوافهموا

.)1(،أجمعين

ا،فكارترتيبعلىيعتمدبدبغا،علمناتقسيناكتابهربنابنقئم

الىالنهايةفيليصلتليها،التيالىفكرةكلئتفممحيثمنطق!تا،ترنيتا

وشر:!سةفيبنرخاهاالنىالشبجة

*احمدمنالمعهردةالديعاجةوبعد33:531صأالمفدمةففي

دفعتالتىا،سبابيذكرالكتابةفيمنهجهوببانأهلههوكلاعليهوالثناء

-*الن!خبرفيالثك:أردعةفيويحصرهاالاسلاملمخالفةالبغض

الطريقةيبينئئمومن...رالنباوةالبلادة-والالفالتقليد-والعزةا،تفة

ابنأنيدوالذيالأولالبخاصةالعرانق،هذ.علىللنغلباثلى

الحبرلتيتنقصدأنعلينا...فالواجبه:فبقولاهتممه،فاكىيرليهربن

وعللهاوفروعهاا،خبارأصرلىلهمونبينع!نهمالشك!نفيعندمم

لهاالتيوا،سبابباطلها،منضهائعزفبهاالتيوالوجوهومجاريهأ،

وقنبأخبارهمأخبارنانقابلثملذعاتها.دانتوبهاإنبياةها،ايهمئمقيتت

تننصديقهمفي-وحجتهمحخاكانتف!ن،إليهمفقلهاكلنإليانقلها

فيأنفسهموعندافهعثدلهمحجةفلا-واحدة-أنبيانهمينعصذلرن

مندعرىفيمختلفان!تجىأقألأنهصاحبهبم،وقصديقصاحبنأقكذييهم

مجبمابهالإحدهمامجبي!ن،ئركملنبهافهصأواحدةمحجةالدعاوي

،+(.محألةلاللآخر

وأنراعالأخبار،وجوهعلىالم!نطقيةالقواعدهذهربقابنيطبقثم

للأنبياءئنسبماوخاصةوتقويمهاالأخبارلضحيحمعيازاويضع،الإجماع

النار.أوالجنةالى)مايؤديالأنبياءخبرلأن،السلامعليهم

.591صايضاويظر..017ص:والدولةالدين(1)

.36ص...والدولةالدين)2(
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المقدسالحقابنقدقالمسلمينعلما،جهود62

التيالأسبابوعن،بالخصوصالنصارىعني!تحدثمقدمتهنهايةوفي

منطقيبأسلوبالأخرىبعدواحدةويفندها!النيتكذيبالىدعتهم

.المقدسالكتابأسفارعلىواسعواطلاعمتميزةعقليةعلىيدل،مفحم

الحقشهاداتانهايرىلماالعشركتابهابوابربنابنخصمنثم

الانتباهيسترعي)1(!للنيمجنمعةمتوافرةوجدهاالتيالعبرومقاييس

يقربما!كلثلاناللذان،والعاشرالتاسعالبابانالخصرصوجهعلىفيها

ففي،،وسبعينوخمسمائةاصلمنصحيفةأثمانرنالكتابنصفمن

القديم:العهديننصوصمنكبيرةمجمرعةربنابنأوردالبابينه!ين

علىالنصوصهذهانطباق)ثباتممكنجهدبأقصمحاولآ،والجديد

ومستقرومهاجره،مكة:ا،ولومرطنه،وأمته،ودينه،!الخاتمالني

.المنررةالمدينة:دولئه

الأنبياء،نبراتلبطقمت!النييظهرلملرأنهفي:عندهالتاصحوالباب

ب!سماعيل!خاصةمنهاأربعالتكوينسفرمننصوصستةفيهيورد

من!ابراهيمإلىموجهتانأثتتانذريتهفيالثهسيجعلهاالتيوالبركة

منهاجرالىموجهتانوالأخريان(21/13و1702/أتئهالربقبل

الأنيءوجمغ)برابمالبهدعاماالىودعائهاللا،عل!نوجد.في(45:65صأ:الأولالباب()1

.اللامعيهم

وثرائعه.شةفضائلفيا65:75صأ:الاف!اباب

.الكابأهلوجحدهارذهااقي!افيأياتفي،65:75صأ:الثالثالاب

ايامه.فيتمتعهكائهأمرزاحكىاللامعبانهفيأ76:97صأ:الرابعالاب

وفانه.بعدتمتالتي!افينجوآتفيا08:79صأ:الخامىالباب

2يةبهوأنطقهعيهاللهأنزلهالذيالكنابوأن!افيأئهفي،89:701صأ:الادصالاب

فيبماموجزةمقارنةمع،ومعاملاتوآدابعقاندمنتضتوماالكريمالقرآنفياتدح:لنبرة

اعبرمامنعلوالرد!البيابةمالةعلركزوتد..الألاءوكتوالزبوروالإنجلانرراة

معجزته.عينهيأيتهأنمأ،تالأساءيتز.عيا

.ابخوةآياتمنآية!افيغبةانفي،801:131صأ:الابعالباب

الناصخياركانواامر.بحيقةوالاهديندفياولالداعينانفي،411:921صأ:الئامناباب

هم.رابرار
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الخامسةالبشارتانأما0،212:ا4و712:الم6أتكالربملاكقبل

اسماعيلأنشكولا،!ابراهيمفريةجميعفيعامتانفهماوالسادصة

؟)1(18،:2215/و2::ه15/أتكأيضتافيهماداخل

سردرينابنواصل:!النيعلىالأنبياءنبؤاتفيالعاشر:والباب

بثارتينبدأوقد..!الخاتمبالنيتثيزافيهايرىالتيالنصوصوترجيه

إلىبشفلثم،،33/2:3نث،1815:91/أنتالنئنبةسفرفي

علىداودنبزات:عنوانتحتمجعلهانصوصستةمنهافينقلالمزامير

ربنابنأؤلاهاوقد،!النيعلىأشعيانبواتإلى:ينتقلومنها!.الني

نضاوثلاثينواحذاأشعياسفرمناستقىحيث،عاديغيراهتماقا

ثم،هرشعمننضيناقتباسإلىبعدهايخلص،وقصزاطرلآتتفاوت

وكسة،لزكرياونصين،وصفنياوحبقوقميخامنلكلواحدنص

.لدانيالنصرصوثلاثة،لحزقيالونصين،لأرميانصوص

سبعةأوردفقدالجديد،العهدمنلاراتاستخراجربنابنيهملولم

ئتحدث)نجيله،فيمنهاأثلائةنصرصأربعةم!نهايرحنا،8يخص،نصوص

منليوحناالرابعوالنص.!عمدعند.هوالذياالفارقليط،عن

بطرسمن:كلعلىفتتوزعالباقيةالثلاثال!نصرصأما،الأولىرصالته

مدينةا،هلرسالنه)فيوبولسانجبله(،)فيولوقا(،الأولىرسالته)في

عنايتهالجديدالعهدبب!ث!اراتيعقلمربنابنأنالواضحومن(.غلاطية

عليه-المحأنمنيرا.ماالىيرجعذلكولعل،القديماعهدبثارات

ابحاء،اليهواوحوااشارة!الن!زمنالىأشارواوحراري!ه-اللام

)2(.!باصمهتصرتحافيهايرىكانالتى،القديمالعهدبثاراتنحلاف

عليهالحكميعنيلاالتمجيديالغرضبهذاربنابنآاهتماأنوالحق

فدفالرجلالمفدص،بالكناباثععلفةالأخرىال!نقدبةالجرانبب!همال

.031:631ص...واللولةلدئا:اجعير(؟)

.602عىلل+1ص!نالعاثرابابشنل)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدسنقدالحتابفيعلما،المسلمينجهود!ت64
فيملتزمفهرثمومن،!محمدالنينبوةلإثباتالكتابهذاخصص

الجوانبأما"لنفهحددهالذيالإطاربهذاالمقدسالكتابمعتحامده

مع-وصلناالذيالنصارىعلىردهفيأبواتالهاأفردفقدالأخرى

كثبعنالاطلاعفرصةللباحثينتتوفرفلم،آخرهمنبتوزا-الأصف

.المضمارهذافيآرانهعلى

بصددهنحنالذيالكتابثنايابينجاءتالتيالقليلةالإشاراتأنإلا

الذيالسادسالبابففي:العاليالنقديحسهعنموجزةلهةتعطي!نا

سريعةمقارنةيقدمالكريمبالقرآن!محمةنبوةعلىللاستدلالخصصه

الكتابوبين!الأميالنيلسانعلىجاءالنيالمعجزالكتابهذابين

يمكنالتيالجوانبيبرزيملخصبدأمأوق!.والنصارىإليهوديقدسهالذي

أنناالكت!ابأع!إبأبديماالنيالتووأةعنيفول)ذ،ألامحابية!بتسميتهأ

مصر،منوصيرهاأسر!عل8فيانحاب"عنلححدثتصوصهاأكلبنجد

قهروثراءسننذلكمعوفيهاقرلرهأ.التيالمنولاواسباءوترحالها،رحطها

لم.137:602ص1،وطاقتهمالرجالحولعنهاويعجزالعقول

المسيحخبرجله"انفيذكرالنصارىبأيديالذيالانجيلإلىيعكلثم

وأمثالجسيمةوحكمكريمةومواعظحسنةذلكمعوآداب،وتصرفهومولده

الاوالأخباروالشرائعالسننمن،الأربعةالأتاجيليقصدأفيهاوليس.رائعة

.،001أص،القليلاليسير

4لابادأسفارهبعضعنمتحدئاالفديمالعهدالىأخرىمرةيعردثم

ومزاميروتسابيحاخبارأأنهفيذكر"الزبور)يسميهالذيالمزاميربسفر

كما"والشرائعالسننمنشيءفيهاوليس،الحلاوةفاتقةالحسنبارعة

)وأما:فيقولوالآخرينالأنبياءوأسفاروأرميااشعياسفرقاإلىيشير

إسرائيل،لبنيلعنفجعلهاالأنبياءمنوغيرهماوأرمياأشعياكتاب

والسطواتالنقموانزال!،عنهمالغدهازالةلهمالمعدبا-فزيوبشارات

.151(أصبهم.."
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انتقل،المقدسالكتابأسفارفيالامجابيةللجوانبالعرضهذاوبعد

عنيتعالىالرحيمالحكيمان)يرىالتيالسلبيةالجوانبإبرازإلىربنابن

ثيابوعلىالمذابحعلىالدماءبىشمن:فيهاكاويأمربمثلهايوحيأن

)1(،أشبههوماوالفروثالرفرثوذكر،العظاملاحراق،والأئمةالكهنة

تلمعت)ذاالبيوتعنبالجلاءوالاست!نان)2(،والسخطاتالغضبولابع

عنهذا..)3(،الخ..البيوتيعزيبرصذلكلأنبالبياضجدرانها

القلإيم.العهدمقنقد

.وقوعالىأيضاسريعةاشارةربنابنأعطانافقد:الجديدالعهدعنأما

منكثبرةنصرصفيالأناجبلت!بنهماينبفارناذ،فبهوالنحريفالفساد

و811:12/مر،12/38:045أمتنصوبين!للمسيحمعجزات

بلمعجزة)عطائهمبرفضالمسيحفيهبكتفيلاالذي11:92،32/

هذا)فدامهم-علىلجردالفاصقالث!ريربالجيللصفهمويبكتهميعئفهم

والحلف،التزيدبالم!يحئظنالابانههذاعلىالطبريويعلق"الطلب

لأن،فعلهثم،امزاأفعللا)نيقالأو،عنهرجعئمشيتاوعدأنهولا

يخلولا،إليهتجابونلامماذلك)ان:)سرائيلبنيمنالآيةسأللمنقرله

اللهفعلفحداللهعنقالكانف!ن:نفسهغناوالثهعنقاليكونانمن

يديعلىآياتالقرلهذابعدأعطاهمقدلأنهلهمقالماخلافإذا

ونقضقالاماخلافاذاالمسيحفعلنفسهعنقالهكانلان.المسيح

احعبهمماأيضافهذا.بمثلهئطنولابويليقلامماوهذا،الأولالقول

.(391-291أص،والكثابالزاجمةيتلمنالإنجيلفيوفاذاتحريقا

2،.9:84/و813:03/لا،9201:21/و4/2:68خرأفيالمذكررةالطقوصا،إدئر()1

.68،:2815/تث،2641/لاأفيالمذكورةاللعناتإقلثر)2(

لاأيراجعالكاهنيدكلتطهيرهامنولابدالبرصيصيهاالبيرتانمنضريحقمفيماإلىلثر)3(

بنقدخاصمطلبفيذكرهاصياتياخرىأئاءالطبريربنابنذكررقدهذا.41/33:135

العهدمت!بنقدتعلقاثياءوكلها،اللهضاهاناقاليالفصلمنا،ولالمبحثفيالتثريعات

القديم.
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المقدسالحقابنقدىالمسلمينعلما،جهود66

نقدفيبراعتهعلىدالةاشاراتأعطاناقدالطبريربنابنكانلهاذا

نجفيالسند؟بنقداهتماقاكثركانأنهالواضحفمن،المقدسالك!تابمق

الأخيارتمحيصعنيتحدثوهومقدمتهمناقتباسهاسبقالتيالفقرة

نقلهاوقن،بأخبارهمأخبارنانقابلثم...):يقولالأنب!ياء،إلى.المنسوبة

فيوبياناوضوحاالمسألةيزيدثم.36(أص"...إليهمنقلهاتجنإلينا

العدلومن..ه:والنصارىاليهوديخاطبوهرآخرموضعفيقوله

هي،ماوتنظروادينكمقبلتمبهاالتيالأسبابالىترجعواانوالئصنفة

+غيرومحمودة،ممتنعةغيرممكنةأخبازاالاليستأنهاعندكمصحف!ذا

تلكفبمثل،اولعنوآخر،سلفعنخق!اليكماذاها،مذمومة

اليكماةخباراتلكاذىقنأنعلى..-السلامعليه-النيقبلناالأخبار

عليهمامرسىأوالمسيحشاهدعئناخذهاانهاذعىأخدفيهميكنلم

الذينوأجدادهاأبائهاعنالعربتذعيكماوأجدادهآبائهمنالسلام

بعضأوجذهجذاوجذهعنيحدثهمنهمالرجلف!ن؟!النيشاهدوا

عنعراقيإليكمأذاهاف!نهااخباركمفأما.أعقابهإلىوأذاهراىبماأهله

عنومشرقي،روميعنوفارسي،عبرانيعنويثامي،شاميعنجزري

.40،2ص00،1متفاوتةمظلمةبأسباب،مغربي

لدىالنقديالحسعلى-الكثيىةونظائرها-الإشاراتهذهدلالةومع

علىأساسيةبصفةمنصتاكانالأكبراهتمامهأنإلا،الطبريربنابن

الغرضهذاأجلومن،ص!محمدنبوةإثباتفيالمتمثلالتمجيديالغرض

القديم:العهدينفيعليهالدالةالبشاراتلاستخراجهمتهكلشحذ

أسفارعلىالراسعإطلاعههذهمهم!تهإنجازفيساعدهوقد.والجديد

نصرانتا-للإسلامالثهيهديهأنقبل-كانأنهبحكم،المقدسالكتاب

الجانب،هذافيرائذاكانأنهوالحقودلالاتها.بالنصوصخبيراضليغا

ونقلوامنهأخذواإذ،عليهعالةكانرابعدهالب!ث!اراتفيكتبواتنكلوأن

عبيدةأبيمنكل.مزلفاتفيسريعةونظرةحرفئا.يكونيكادنقلاعنه

الدينوشهابالجعفريالحسينبنوصالحيحىبنونصرالخزرجي
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الحقيقة.هذهلتكبدتكفيوالقرطيئالقرافي

فسيأتيالمضمار،هذافيربنابنلجهودهنانماذجذكرالباحثيريدولا

عندالبشاراتعنللحديثنحمثصينمطلبينفيمفصلأعنهاالحديث

اظه.ب!ذنالجديدوالعهدالقديمالعهدمنكلفيالمتننقدعنالحديث

:)1(هـ،255تالجاحظعثمانأبر1(النصارىعلىالرد)كعاب)2(

الجالهذافيألففقد،فائقااه!تمائاالنصارىعلىبإلردالجاحظاهتم

مؤلفاتهفيوهناكهنامبثرثةفقراتإلىبالإضافة،مفردةكتبثلاثة

الفكريالجدلمناخعلىفيهاشكلادلالةهذاوفي،المتعددةالأخرى

كلتجذبالتىالدرجةالى،العصرهذافيوالنصارىالمسلمينبينالحتدم

الثقافةأقطابمنواحذايعدالذي،الجاحظمثلرجلمنالاقمامهذا

محللكنلمالجدؤهذاأنعلىدلال!ه:ذلكالىأضف.الإسلاممهالعرب!ه

".)2"فج!بالاسلامالىالمهتدينأوقخصصينعلماءاهتمام

وصتنالانماكاملآ،يصللمالجاحظكتابأنكثيرالهيؤصفومما

ففيماهذاومع،حصانابنالثهعبيديدعيرجلاختياراتمنأجزاء

الجدلةومقدرتهالجاحظتمكنعلىيدلماالنصارىعلىردهمنوصلنا

مقدمةالىالكتابمحتوىتقسيمويمكن.الفذةالعلميةوعقليةالفائقة

أذمام:وأربعة

1(

2(

الأدباءكاروأحد،الاصلايةالعريةالثقافةاعلامأحد،الجاحظبحربقعمروعثمانأبوهو(

الفرقإحدىاليهوتنب،المقزلة(نمةكبار(حدوكانهـ،ا63عامبابصرةرلد!رالنحاةوالنقاد

ابانأإضهرهالعل،المجالاتعتففيعدةمؤلفاتوله.الجاحطهفرقةوهي،عنهمالمتفرعة

هـ-052عام:وقل!552عامبالصرةوتوفيوغيرها.،ابخلاء5ر6الجران)ووابيين،

ارجح.والأول

-221-2121/الحنبليالعمادلابنفمبمناخباريخاالنبشنرات،فيبالكصيلترجمتهتراجعأ

-3/041:441خل!طنلابنالأعانويخات.61/74:411الحمويلاترتايأدباءمعجم

.2(04-5923/الزركابالدينلخيرالأعلام

الهعدمحمد/الدكنورومقدمة-138ء137صالضارىعلالردفيالإسلاميالفكر:يراجع(

الجاحظ.بكتاباتمملقةالهوان!كافةفيإلهاأجلاليالطبةوهي.22023صالرقاوي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحقا!نقديالمسلمينعلما،جهود68

نأليفعلىالباعثيذكر-والثناصالحمدبعد-القصيرةالمقدمةففي-

التىالثبهاتعلىالرد-ا"خرىاالمؤلفاتأغلبفيكما-وهوالك!تاب،

منعليهمئخشىالذينوالضعفاءوالأحداثالعامةأوصاطفيالضارىأثارها

.،73صأوانثارهاالشبهاتهذهذيوعنتيجةالفكريالالتباس

ببعضمتعلقةكلهاوهيالثبهات،لهذهعرض:الأولالقسموفي-

فيتكلمالمسيخبأنك!خبارهالنصارىينكرهاالتيالقرآنيةالإخبارات

وبأن،النهدونمنالمسيحعبادتهممعمريمعبدواالنصارىوبأنالمهد،

القسمهذاويختم74،97:أصالخ..تعالىلثهابتاالعزيرجعلرااليهود

الأسئلةمنغيرهاعلىيجيببأنيعدبلالثسبهة،هذهعلىسيجيببأنه

علىالفكريهجومهمفيبهاالتعلقالنصارىاعتادالتيوالشبهات

انتقاضبهايعرفرنبأسئلةاليهمصيتوجهانهفيزكديزيدثم،الإسلام

قدكلههذاأنفيشكمنوماديغ..وتهافتمذهبهموانتثارقرلهم

ممايسيرنزرإلافيهايوجدلاأيدينابينالتيالمختاراتلأنعليناضاع

نعرذونحن):القسمهذانهايةفيقولهأجملوماقزاءه..الجاحظبهوعد

والعمل،القرلفيالقصدنسألهولا،نحسنلاماوانتحالالتكلفمنبالثه

نأوأحسب،)1(6مجيبقريبانه،دينهولنصرةلرجههذلكيكونوأن

تعليق.الىتحتاجلاوالإخلاصالتواضعروحعلىالكنماتهذهدلالة

لاستجلاء69،:97صأالثانيالقسمالجاحظخصصثم-

اليهودمنالمسلميناعوامالىأحبالنصارىصارتبهاالتيالأسباب

وتفكيرعميقتحليلفيوتاريخيةنفسيةعواملإلىبهاراجعا،والجرس

لآيةفهمهموسوءالمسلمينعوامجانبمنالنظرةهذهخطأمبيتا،دقيق

ومعددأ،للمسلمينمودةأقرببأنهمالصارىتصفالتيالمائدةسورة

وتث!ريعيةعقائدية:كثيرةجوانبفيالنصارىعلىيأخذهاالتيالمثالب

إلخ...وسلوكية

.08صالنصارىعلالرد(1)
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منثمبهتينالجاحظفيهفندفقد124،:69أصالثالثالقسمأما-

كلاممسالة:أولاهما،ا،ولالقسمفياوردهاالتيالستالثحبهات

الكريمالقرآنينسبهكايتعلقما:والثانيةالمهد،في-السلامعليه-عيسى

الثهيد-افهلعنهم-وقولهم،الئهأبن،عزير)جعلهمفياليهودالى

افه)انلسانهمعلىالقرآنحكىكما-المهتاتلهم-وقولهم،مغلولة

الجاحظردودالاختياراتصاحبأهملحينوفي.(..أغنياءرلمحنفقير

فيذكرلهمايسبقلمأخرينشبهتينعلىردود.ذكرف!نه،الشبهبقيةعلى

-النصارىبدعبهفبما-ثهالمسبحبنرةبفضبةالأولىت!غلق،الأولالفسم

والمحبةالرحمةاظهارس!لعلىالبنوةلفظاطلاقاقكلمينبعضوتجولز

كما-الصاحبةواتخاذالرلادةسيعلعلىلا،المنزلةولطفالنربيةوحسن

بهذهالجاحظاهتموقد-خليلا!ابراهيمن!هوتعالىتباركاثهسمي

وصلنناالقرسالنهصحافنكعليهاالردشغلاذفائقاأهنماقاالقضية

.،وخمسينيرحأكلمنصحيفةعرةثمانيأ

المتكلمين-منكثيروناليهذهب.مابلثةأنكرقدالجاحظأنذلك

الجاز،بابمنالمسبحعلىالبنرةاطلاقبأنالقرلفي-خصوضاوالمعتزلة

الوصفلسبخوالجديد،القديم:العهدينفيالنصوصببعضمتدلين

باثارففتاالمنطقهذا.الجاحظهـلرفض!.-المحكيىعلىبالبنوة

تدلرانعةونفليةعقليةمحججهذاقرلهمويردسثدة،أصحابهعلىويحمل

صديد.وتفكيرثاقبفهمعلى

نأدون-القسمهذافيعل!يهابالردالجاحظاهتمالتيالثانيةالثبهةأما

عيسىالمسيحوصفقدالقرآنبأنئتعلقفهي-الأولالقن!مفييذكرها

ألرهبنهدلبل-النصارىعند-وهذا،وكلمتهالثهروحبأنهمريمبن

اطارفيسديذاتوجيهاالقرآنيةالألفاظهذهالجاحظفيرجه،ربوبيتهوبرهان

والتوحيد.التزيه

(124:271صأالكتابأقساماصغروهروالأخيرالرابمالقسماما-
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المقدماالحتابنقدفأالمسلمينهلماءجهود07

منيزعمونهماحولللنصارىصريعةأسئلةلترجيهالجاحظخصصهفقد

.!المميحألرهية

عرضفيالجاحظسلكهالذىالمنهجأنالمقامهذافيالملاحظومن

ونفنيد-يثيروهأنالمؤلفينوقعماأومنهاذكروهما-أولأالقرمشبهة

المنهجهذا..-إليهمالمفحمةالأسئلةتوجيهثمجميعها،الشبهاتهذه

وسيظهر،النصارىعلىالردودأصحابمنكثيربهتأثرالمنصفالعلمي

وشهابالخزرجيعبيدةوابىالباقلانيمزلفاتعرضعندجلتاذلك

..وغيرهم.القرافيالدين

مرجفاكالةالمقدسالكتابنقدفيالجاحظاهتمامأنأيضايلاحظكما

،الأولالمقامفيللنصارىموجهكتابه،ننظزا،الأناجيلالىبالخصرص

نأالىو!ث!يرتراترها،وينفيالأئاجبل،سندفييطعنرأيناهثثمومن

نأكماببطلانها.القرليؤكدمعانيهاوتضادا،ناجيلرواباتاختلاف

عنمزكدةضبهالحاضرالعصرفيأصبحتقضيةالىأشارقدالجاحظ

اللذان-ويوحنامتىيكونأنفييثصكأنهإذ،أنفسهمالضصارىالباحثين

.)1(الحرارسمن-الحاليةالأربعةالأناجيلمن)نجيلمنهمالكلي!نسب

بعضباستخراج-خاصةبصفة-الجاحظاهتمفقد:المتننقدعنأما

الألرهيةوجلاليتناسبلابماوتعالىتباركالمرلىتصفالتيالنصرص

.،651:801صأاشعيا.وسفروالمزاميرالخمسةالأسفارفيالريريه،وعظمة

الدينيةحماس!تهإلىالإشارةتكفيوكتابهالجاحظعنالحديثختاموفي

عنحكىقدالثهانولولا)..:قرلهفيمتوهجةساطعةد.دوالتيالمتوقدة

فقيرالثهدان،)3(مغلولةاللهويد،)2(الثهابنعزيرا)نقالرا:أنهماليهود

عنالحديثوصأق..36:93صالمحققمقدمةفيجا.ماوكذلك،990001صرايهيراجع(1)

اثاني.البابفيالأولالفصلمنالنانيابحثفيالحواهـلنمالة

.9،2:الربةااآلث!آننغزفئآ-اتفوذؤقاا:نعالقولهإلنجير2()

.(46:الماندةأانمتولةآلئ!نمذآفم!وذؤفافقأ:جلالهجلتردهإلسئر)3(
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17الأللالباب

:وقالافه،ابنالمصيحقالرا:أنالمالنصارىعنوحكى.)؟(أغنياءونحن

:وتال،،03:التربة1(آدئ!آتىآئتي!يخآلئضزىؤقاققإ

دكنت:*،المائدت1ثقثؤص(ثايثآدئةالث.قالؤأآئذفئ!قزئقذإ

أصللاولكق،يقولونمما!رفألفظمناليأحبالسماءمنأخرلأن

والحكايةعنهمالا.بالاخبارفضائحهممنيسرونومامخازيهماظهارالى

مثوبتك.وأجزلعثمانأبااللهرحمك..!601-01صه!.منهم

:)2(هـ!333تالمانريديمنصورأبو1(التوحيد)كناب)3؟

.،81:ععرانولأايخاه،وشعنضر81ينتالوااللينتولا،صعلتدا:تعالىترلهررثي(\

ملا!كد،"وشهعاولدا!يالزمةنه!"لللا!طيعمودبنعمدفصورابوآالأماهو2(

افلى،آااهاو6يلأليط!5اجئاأصحابهطقه..النروراهعابلادفي5قرى!صمرقنداحدى

العفبةعنهالفاعفيوبهك"!لعلمفي!ببرةفكلاءعلندلوكلهالثكلمبن،آاماأوأجلأتا

رثصر؟ب!.وثئ!عة

صامحوللولدالهكلجحعليرب/ثدكوركلنلح!"مولالهكلر!غلملررصعنا!4كرلا

ف!نآ.862/ص482عم-قيقلردزيمم!لبنعمد-وهود!ديي!ل!لأن.آ5"2هـلم838

محاآترفيا.محل3مك!والمررخينلأن،اعاالمالةمندتربطعلاسقدالم!هـعلييكوفىفلكعح

المبمعآالعاالرايالديالخفبةطفاتعاحبالاالاباعهلاعنبخرجولاآ449لم-ص

.6+صعامنوفينج!2خرراظطكرنمصيه

حنبةابالأمحطمآالاماتلامبلىعلبدورهمالعلمتلقوااللينمصزعلاءيدعلكلحذلعويدي

جلأكمثلون،كيرونياليهمحلتخرجالحلمفيكبوعلانبمه-!3وبحدنر-ئابتالغلابن

موازاةفيوالجمامحةالنةأهلقطيإحدبحدالدي،للما!يليالكللايةالملرصةلوا.مجكلتملآ

الأخر.القطبالأثعريالحنا!

لمالطفاتوكنبالزاجموأصحابالمؤرخينمنكيزاأنخليفاطهفغ/الدكنوروبلا!

ويقد3الملا!يديشانمنللخليلميلأفاكأنيوحيمما،الاهتماأصنالملا!يدي.ضهيعطوا

والجماعة،النةأهلمذبنمرةيلالأشعريمنأصبقكانالملامريديأنمععيه،الأشعري

الأربعين.صنلىمعزئاوظلالاعتزالعلالأضعريلاحيننيعلهاوماتالنةعلوثأ

عنببئاالفرهلداءمابلادفيعاثىللا!يليلصرىالاهدلهنامقغاص!خبف/الدكورمجدولا

.مربونثرصةوفاعئالأشعريجث،و!االاصلاصالعالممركركالتقىبفدلد

للماتربدى،ابوجد،"لكتاب!قيهخيفافىفغ/الدكوربهاقدآالنيالضايخةالمقدمةتراجعأ

يخا)يهاوأحيلعيهاأعتمدالتيالطبةوهي.ت.ق."الاصكند!المصرتالجامعاتطرط

.،الكتاببهناتصل
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يلقدىال!تافينقدكلا!لما،.للصلمىجهود271

المرحلةهذهقيالمؤلفاتقاثمةض!من9لكاباهذا)دراجمنلابدكان

أحد.-إصاسهد-التوحيدكابأنفمع-جمئهاالحديثبصددنحنالتي

عنحديثبمافيالماتريديذكرهمابعضنأنالا،الكلامعلمفيالمؤلفاتأهم

نجدهاالتيالأفكارببعضأتىأنهذلكوالإثباتالذكريست!حقالنصارى

وابيهزد.النصارىعلىللردالمفردةالمؤلفاتاصحابعندمحرفي!تها

دئهوينوثهالمسيحإلرهيةالنصارىادعاء.قضيةمناقثمةف!جبتأهذايظهبر

يثبتهبماعنيهمفيرد،يديهعلىالعجيبةالحرارقظهررناحيةمنتعالى

موسىيدعلىظهرثغرابةوكثرثألاأكظنمخؤارقمنالمقدسكتابهم

عيسىيدعلىظهرتالتىالخراليقكانتف!ذا،وحزقياللالثعو)يليا

يتبناها.التيالفكرةهذه.وأجدر)1(بهاأحقفهزلاءالألوهيةلهتئبت

،يتزسعأيوببنالحسنتجد(الرابعالقرنمنا،ولالثلثفيهناالملالريدي

ابسادسالقرنانهايةقرباثظببيحىبننصرعنهينقلياثم6فيها

ال!ابعالقرنمنالأخيرالثلثفيالقرافيالدينوشهابهـ،958أت

..النهضاء)نلاحقا4فذاتفصيلوسيأبنهـ(684)ت

أخيهالىهـتقريتا(378)تأيرببنالحسن،رسالة"أوكاب)4(

أيرب)2(:بنعلي

اسمروتفكيرمحثوطرل،نظرلانعام،اقتناععنأسلمرجلهذا

تحصيلفيركبةأوشيءفيطمغاإ)سلامهيكنولم،عاقاعثرينمنلأكثر

.122-112صللماتىكديالتوجد:يراجع()1

الفهرستفيانديمابنصجلهماصىكهيعرففلا،ال!رةمنحظهاتاخذلمعلية)2(ضخمة

نفيآالاماألمبةابنما.صجلهوكلذلكاصمهمصوىثيءعنهممعرفلاالذينالمعنزلهمنأنه

دينيدللمنالصححالجواب):كتابهفيهـ،،727تالحراقتيبةبنالحيمعدبنأحمدالدين

بحثطرلبعدالاصلامالاللههداهمممنالنصارىعلماءأحدكانأيربابنأنمن(المح

الىأرصلهااتيالرعالةمنصجفةوأربحينضمنيقربماييةابناوردثمومن،وتفكلير

النصرانيةفيماوكذلك،عاصمنالاصلاآفيومااصلامهصبيخهالهيثرحأيوبابنعلأيخه

مناثافيالجزهالأيوبابنبرسالةاكعلقةالحراثىفي)حالاقيوصتكرن..وشرككنرمنالمحرفة

.بدون،بالقاهرةالمدفيط،تيةلابنالصحغالجوابكعاب
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وعزوعل،.ومستقروأهلنعمةفي-تغبيرهحسب-كانفقد6منفعة

وضريرةصحيجةنيةعنا!مهاعلانفكاق،.)1(عمل.فيومضرفت

....ثابتويقينصادقة

متدفقة)كلائيةحرارةوذا،قوتاالسابقينقومهمعجدالههنا.جاءومن

الراسعواطلاعهبعقائدهمالتأمةمعرفتهعليهاساعدهلها،حدودا-لاوثقة

تأليه"في،لعقيدتهمنقدهفي.تخاصةبصفة-هذايتضحنصوصهمعلى

تنقضالني3والالمجبليةالتورانيةلنضرص2اعنكببذاكثاأوليد)ذ6/..المسيح

..ونبرته-السلأمعليه-المسيحلريةوتثبتأصاسهامنالعقيدةهذه

)2(-.نجيهالأساسيللكناب.والجزءالفقريالعمردكثابةالقضيةهذه،كانتوتجد

الفرق3عقائد-ب!يجاز-أيربابنعرضى،الأساسيةالقضيةهذهنحلاف

الخ...-االأفانيموفي،المسيحطيعةفيواختلافالهمالكبرىالثلاثالنصرانية

.إلىمباشوةمرجهحديثهمعظملأن،نسطورتاكانأنهالراضحومن

عقائدحاصلأنمعواليناقبةالملكانيةتكفيرهممنولتفكمالنساطزة

..3(إواحدالعقلومناقضهالكفرفيالثلاثالفرق

فيعقي!دتهملتأييدالنصارىبهيثبثماتتغفيأيوبابنويتوسع

منبهتعلقواماذكرافيأفاضاذ،-تعالى-باللهواتحاده!المسيحتأليه

يديه،علىالكثيرةالحوارقظفرر:قبيلمنمتوهمةوحججنصوص

،أبغيرمنوكونه،السابقينا،نبياءعندعنهكثيرةنبوآتووجرد

الحججمنذلكنجيز1...-.إلىنجدفمهتلاميذهأيديعلىالخرارقوظهور

علىيقمد،صديدعلغيء.كنهجالأخرىتلوالواحدةأيوبابنقتدهاالي

بعديقؤلوهواليهولنستمعصحتهولعتقدبهيؤمنبماالخضممجادلة

التيالأسبابهذه-...):عنيهاوالردالنصارىحججعرضمنفراغه

.313314ء.إلصحيح.2/الجواب:يراجع()1

334:و32:326؟2/الصححالجويب:يراجع01الصفحاتمنكبيراعددألم!خمصفقد)2(

الخ.353:93500و8+

.326:033و2531:318/الابقالمرجع:يراجع)3(
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للمدسال!مابنمد!يلسلمينعلما،جمود.7!ا

الربوبيةالمسحلمحلتكمفيبهاتتعلقونالتيالأسبابهيكلهاذكرناها

قولكم-وقبلناعندكمضائقهاعلىوصفناهاوفد،الالاهيةاليهلاضافتكم

الكلاممنفيهامابعضحرفواقدالكتابأهلأنفينشكلاكناو)ن

منتتأولونهماوفساد)؟(تننحلرنه(مابطرل)وأوجدناكم-مراضعهعن

الذيفماوالالمجبل..والأنياء،والزبور،،النوراة:أبدبكمفيالنىالكنب

لكم؟))2(.ذلكبعدالحجةيثبت

علىنعفيهفيآوالالزاالافحامفيالجمبلالعلميمنهجهبنضحكما

المسيحلريةعلىللتدليلالمقدصالكتابمناصتخرجهاالتيالنصوص

بعدهوها،تأليههفيالنصارىعقاثدبطلانوبالتالي،تعالىثهوعبوديته

منحضرنامافهذا..هيقرل:بهاوالاستثهادالنصوصللرادمنفراكه

ربوببنه،منبدعرنهماهـبطلان8وصبو!ي!المحخلققصحيحفيالأيأت

نفسه،علىمنهالثهاداتكا"لتقلأأءمجصلاألالمح!لفيكثيرومئله

لانما،الكتابهذافيمحيناهفما-!اوعق.-*ينه،عليهيلأئبباءونن

لهأقالحوثهق!ماألمجةفصا-كبكنممنعليكمالاحتجاجعلىثتصرنا

عننحرجالذي-"لثنيع!كلاموأخزتم،ذلكأخذتمجهةأيومن

ولامحجةيصحلاالذي،القلوبمنهوتنفر،النفرسوتنكر.،ضرلىالمه

ثيهوقسكن،العقولبهتث!هدالذيالجميلالقرلعلى-نأويلولاسياص

،)5....1؟النفوص

منهجهفي،للعيانبارزةوصاحبهللكتابالعلميةفالقيمة،وبالجملة

المؤلفاتفيكبيزاتأثيزالهجعلمما،ومعانيهألفاظهوفي،وأصلوبه

اللاحقة.

منهجفييتجلى-الباحثنظرفي-التأثيرهذاعلىمثالاوابرز

ببطلانألزفثم:يقرلانوويدولحله.واضحكيرومعناها،علا9باهكذاالبارةهنه(1)

الباطلة.عقاثدكمعلبهاتتدلوناليوالحججلنصوصتأويلكموفاراصدلالكم

.2/243الصحيحالجواب)2(

.2/338الابقالمرجع)3،
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الجميلالرد"كتابهفيالثهرحمهالغزاليحامدأبيالاسلامحجةواسلوب

شاءانالتاليالمجثفيذكرهسيأتيالذي،الإنجيلبصريحعيسىلالهية

تعالى.الثه

:)1(هـ،304تالباقلانيبكرأبوالقاضي1(التمهيد)كتاب)5(

بهيجادلمانما،الكتاباهلعلىللردمفرذامؤلقاالكتابهذايعذلا

الأبرافيف!نهداومعالم!لفين.وغيرالمسلمينفرقمنالمخالفينصاجه

وكبعدراسةفيكبرىأهميةلهاوالنصارىاليهردعنفيها.تحذثالتي

اليهردمعالجدلبةوالحركة،خاصةالمقدسللكتابالنقديةالحركة

تمكنعنواضحةفكرةفيها.يعطيناجاءماأنكما.عامةبصفةوالنصارى

ريمن،"الاقلافيابن"بأو.،اباقلاق"بالمعروتمحمدبنالطيببنعمدبكرابوالقاضيهو(

أينولاتىلهترجمممنأحديدكرلا.الفقهفيالماميالمذبررصاءومن،الأشاعرةتكلمي

ولعله.الأولاوالثاةوالأسرةالمرلدبمريانهقيجحالجمغكدابمرةللنتهأنغير،ولد

لللطانوسنارنهاتصالهفيتوووىمالىاصتابم،الهجريالرابعالقرنمنائافيالريعفيولد

بويه.فيامراءأضصأحد،الدولةعضد

فيوأفحمهمالمعنزلةناكلروقد5!صر.فيوالجماعةالةاملعلماءكبراحدابانلاقالناضىبعد

برربهبافي)بهوفىنع،نزتهولعلاباتلافييحزماياخيره!اجحلمما،الدولةعضدمجلى

والحوارج،،والرانضة،المعطلةالملحدةملالردفيايمهبدأهذاكتابهالباقلاقلهفكتب،وبعلمه

،الروآملكالضيرأالدولةعضدأرصلهأنعندهابانلاقنزلةمنبلغك!ا..،والمعتزلة

ترمهعلخافالروآملك(نللرجة،تمائاوانحمهموالمغانصرايةامرفياباتلافيتاظرهم

الزاجمكنباهنت،رناظراتمراففعدةخلالمنفبهفيهيةووفعت،ابانلافيمنالقنة

.الؤيدةوعقيتهاباقلانماذكاءمدىعلتدلوهي"لابرازهاب!يرادها

يندادايخةواتهانال،والماظرةبالجدلوالاثتالواتلريىالتأليفعلعحئاالاتلاقوظل

الأحد،يومودنن،1301،1يويخو6هـأ304عامالقعدةفيشهرمنبقينلغالتيوم

عنيذبكانكلطاللىهذا،الملمين)مامهنا،والدينالنةناصرهذا5:جنازتهيديبينونودي

واصة.رحمةالىرحمه.،المخالفينالنةالريعة

،ربدةابوالهاديعدعمد/الدكور:التمهبدكنابلمحفقيالرانعةالمفدمةنراجعأ

وتقريبالمداركترتب"كابمنالاقلافيتربةنراجعكما..الخضيريمحمدمحمودوالأصتاز/

المتوفي)البياليحصييموصىبنعاضللقاضى:مالكالاماممذبأعلاملمعرفةالمالك

.دالفاهرة.العردالفكردأرط"الكتابكايةفيالمحفقانالحفهارند،هـ(445سةبمرائى

.الكاببهنايضلفطأجلدالهاأكمدعيهااليالطعةأوهي.ت.ق
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علىبغريبهذاوليس،لهاحدودلاالتىالجدليةالعقليةوملكتهالمؤلف

فيمعهممناظراتهفيالرومنصارىأفحمكيفترجمتهمصادرتحكيرجل

.)1(سلطانهمومجلسدارهمعقر

فصولآ،اعتبارهيمكنماالىالنصارىعلىالكلامبابالباقلانيقسئم

الكلام:بفصلللاهمتبغا،جرهر-تعالى-افه)ن:قرلهمفيبفصلبدأها

وقد..الاتحادمعنىفيعليهمالكلام:بفصليختمثم،ا،قانيمفيعليهم

ي!حثها-النيالمسألةفىأفوالهمعرضفيشمنلطربفةجدلبةطريفهالنزآ

كافةودمشفصبا،فرقهمببنفبهاوالمختلفعلبهاالم!نفق:آراءهممسنرعنا

شافتا.عقلانتارذاوالأدلةالآراءهذهيعتضثم-يهايتمسكونالتيالأدلة

درجةالجدليوالتمكنالفكريالمنضوجبهبلغ)ذيهظ،يكتفيلاولكنه

طريقة:ستخدئاوينقضها،علبهأء*ثمييالهمتخطرلملهمبأدلةياتيأن

لهمتاعلامفحمةبأسئلةيفاجئهمأو،-.ءهلهم.يقال...:قالراف!ن"

المطلق.والاذعانالتامال!تسليمالأفرصة

يهمللمأنهالا،الباقلانيردودفيالعقليةللنزعةالراضحةالهيصنةومع

تألبهفيفولهم)بطالعلى-ذانهاالقومكتبمن-التفليالاسندلالاجانب

بعهديه:المقدسالكتابمنلصوصعدأورر)ذبه؟الكلمةواتحادالمسح

ليجعلهاالتأويليبالمنهجقميتهيمكنمامعهاواسخدآوالجديدالقدبم

في،ورصولأنبتاوكونهنعالى!دثهالمسيحعبوديةفضيةعلىلهدليلآ

فه-وأنحلاتأليههكضيةعلىالحاصمةأدلتهمورونهاالفرآكانالذيالوقت

به.-تعالى

فيأبوابعدةلهمأفردقدف!نه:اليهودعنالباقلافىحديثالىانتقل!نالاذا

قنعلىوالرد!محمدنبوةاثباتفياليهردعلىالكلام:بباببدأها:كابه

وهو،لما411:31صأوالنصارىوالصابئةالجرسمنفيهاوطعنانكرها

،عاضللقاضي،المداركترتجبأكابفيالمذكورةالاقلانمانرجمةفيالمناظرةهذهأخبارتراجع(1)

.562ل!052منالصفحاتوئغلتايمهدبكتابالمحققانألحقهاوايي
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وقد.!المصطفىنبوةلإثباتجهدهأقصىالمؤلففيهبذلتمجيديباب

الأحداثإثباتوطرقالأخبارنقلقضيةعلىتناولهافيتركيزهانصب

فيذلكمنمستفيذاالس!ند،قضيةعلى:أيأالناسألستعلىالمروية

النبرةادعاءفيبصدقهتقطع!محمدللنيحسئةمعجزاتوقوعاثبات

الكريمالقرآنبأنالضروريوالعلمالتواترإثباتفيوكذلك،والرسالة

عن:الحديثفيأفاضثثمومن.تعالىالثهعندمنص!محمدالنيبهاتىقد

اعجازبينوالمقارنة،أنكرهامنعلىوالرد،الكريمالقرآناعجازوجوه

والانجبل.التوراةلأعجازالكريمالقرآن

الثانيالبابفيالأخبارونقلالسندقضيةمناقشةالباقلانيواصلثم

وقد014(:131صأالأخبارفياليهودعلىالكلامب:عنرنهالذي

يمكناوأثارهاالتيالاعزاضاتكافةمفئذاوشروطهالتراترعلىفيهركز

محمد!نبرةخبرتواترحول-خاصةاليهرد-الكتابأهليثيرهاان

الباقلانييهملولم"الكريمالقرآنخاصة،صدقهعلىالدالةومعجزاته

وهو-مقتب!تا،والنصارىاليهوداخبارفيالتراترشروطبفقدانالحكم

نأسبقمايؤكدالذيالأمر،المعتزليالجاحظأفكاربعض-الأشعري

والمنهجبالفكرالمعتزلةغيرمنالردودأصحابتأثرمنالباحثإليهأشار

.المقدسوكتابهمالكتابأهلعقائدنقدفيالمعتزلةسلكهالذي

ذإ؟الباقلانيتفكيرعلىمهيمنةكانتالنخقضيةانالراضحومن

بطلانعلىنقليةبأدلةتم!ئكمنعلىللردأحدهما:بابينلهاخمئص

مرسى-شريعةنسخمنكرعلىالكلام:وعنوانه!موسىشريعةنسخ

والباب،،014:144صأالعقلدونالسمعجهةمن-السلانمعليه

.(144:147صأالعقلجهةمنمنهمالنسخمحيلعلىالكلام:الآخر

منهم،العيسويةعلىالكلام:بابجاءاليهودعنحديثهختاموفي

ئبفاولمقرمهماإلىئعثاإنماالسلامعليهماوعيسىمحمذاأنيزعمونالذين

.،481-471صأحججهموفصدقرلهمفأبطل!مرصىشريعةبنخ
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فيالأهميةمنقليلغيرقدزاالياقلانيلكتابف!نحال،كلوعلى

.الكلامعلمكتبأهماحدالأصلفيانهمع،المقدسالكابنقدحركة

واسعة.رحمةمؤلفهافهرحم

الهمذانيالجبارعبدالقاضي1والعدلالترحيدأبوابفيالمغنيكئاب)6(

)1(هـ،415تالمعتزلي-

،الهجريالرابعالقرنمؤلفاتضمنالجبارعبدالقاضيكتبإدراجأن

تاريخمعرفةإكيعودالخاس!،القرنفيسنةعشرةضعاشأنهركم

بين-والعدلالتوحيدأبوابفيالمغني-هذاكتابهأملىقدف!نهتدوينها،

385!آعا(النبوةدلائلتثبيت)كتابهألفثمهأ038و036عامي

ينقلأنهكما،الرابعالقرنفيعمرهمعظمعاشالرجلأنهذاالىأضف

عليكأبي-الاعتزاليةالمدرسةرجالكبار-شيوخهآراءهـلهذبهـملخص

طمن!نيالحليلبناحمدبنالجارعدبنأحمدبنالجارعدالحنابوالقاضيهو)1

رلا،القضاةقاضي"لقبعيهيطلقونالنينالمعز+ضيرخكاراحد،اثفعيالأصدبادي

ذإ،نيهالكبيرةلثقتهالقضاءوولاهالريأميراستلحا.،غيرهلىعنمماللقبهذاينصرت

.الأرضاهلاعلمانه:تيقولكان

بهاثتهرماالاعنهالكيرونيعرفلا)ذهكيرلظلمتعرضقدالرجلهذاأنالاحث!يرى

المهوركابصرىالعديدةمزلفاتهعنالكثيرونيعلمولا،الاعزالرؤوصأحدكونهمن

فيكثيرةأخرىمزلفاتلهانحينفي،،والعدلالتوحيدأبرابفيالمغني5وهومناالذى

الكريمالقرآنتفيرفيكائالهانهيعرفونيخماكثيىونيعجبوقد،المختلفةالعلمفروع

يمتدحهالذهىحينمحمد3الدكتررالمرحومرجدت6المطاعنعنالقرآنتنزيهاعرانه

الخامة،بالقاهرةوهبةمكتةط937-1/378والمفرونالتفير:أيراجعكئيرا

أجلمنواعشبره،النبرةدلاثلثتاكتابهكئيرابناقدحكماام(299مى/ا134

فيالطمنأللمزيد.أفقهوممةالقاضيعلمغزارةعلىيدلاوأنه،واعظمهامصن!فاته

شذرات،06-هـ95للميرطيالمفسرينطبقات:يراجعالجار،عدالقاضيترجمة

.97(-578/المؤلفينممجم،994-1894/العارفينهدية،302-هـ202الذهب
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وكل،وغيرهم.....)1(البلخيالقاسموأبيالجاحظعثمانوأبيالجبائن

حولها.الحديثيدورالتيالفزةرجالمنهؤلاء

أجزائهبينمنويهمنا،مجالهفيبرىموسوعة،المغني)كتابيعد

غيرالفرقأقواللعرضالرجلخصصهالذيالخامسالجزء،العشرين

النصارىعنللحديثأفردهالذيالبابخاصةوبصفة،الاسلامية

عليهم.والردومذاهبهموآرائهنم

الشديدةالموضرعيةهيالمغنيقارئيلاحظهاالتيالأولىوالظاهرة

وهو"اليهولنستمعالجبار،عبدالقاضيفكربهايتسمالتيالعلميةوالمنهجية

مواضع،النصارىمذاهبمنيحكيأنيجبالذيأنواعلم8:يقول

منتحصيلهيمكنماوبينفيه،اختلفراوماعليهاتفقوامابينويفصل

لكرنيصعبمناهبهمجميعضبطلأن،فيهوالمختلفعليهالمتفق:مذاهبهم

.81(108-0"معانيهائثحصللاوعباراتمعقرلةغيرأصرلعلىبنيةمقالتهم

الأولالفصلتخصيصهكان-المنهجيةالقواعدلهذهوتطبيقا-هنامن

ب!تلخيصعرضوقد،آنذاكالمشهورةالثلاثالنصرانيةالفرقأقواللذكر

الخ...والصلبوالاتحادوالتجسدوالأقانيمالجوهرفيآراءهمواف

.85(:08أص

القاضيأورد،التثليثفيمذهبهملإبطالاأفردهالذيالثانيالفصلوفي

الطريقةهذهوعلى):عبارةوتكررتالمعتزليين،شيوخهردودالجبارعبد

بحتة،عقليةبطريقةالقضيةيناقشوهو،عديدةمرات،،شيوخناألزمهم

كلفندأنهكما،الإفلاتثغراتأوالهروبمنافذكلالخصمعلىتسد

الثلاثةإن:قولهممثل،التثليثلخرافةتعليلاتمنالقومبهيتحلقما

كانالعددنرعيجمعوما،والرترالثسفعهمااللذينالعددنوعيتجمع

يجمعهما.لممماأكمل

154،155ت،النصارىعلىالردفيالإصلاميالفكر:براجع()1
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المقدكلالحتا!نقدفىالمسدينعلما،جهود08

وحر،العقلمنالكلمةكترلدهوالآبمنالابنترلدإن:وقولهم

.المقولاتمنوغيرهما،الشمسمنالشمسوضياء،النارمنالنار

علىدلهالمسيحبنوةنسبةقضيةالقاضيناقشالفصلهذاختاموفي

جمما،المقامهذافيالجاحظقالهكاردهفيمستعيئا،والكرامةالتبنيمعنى

المسيحبأنالبنرةعلىالنصارىاستدلالردفيايفتاالجاحظبآراءاستعان

للمححيحالقرآنبوصفاستدلالهمردفيثالثةمرةثمأب،غيرمنخلق

وكلمته.الثهروحبأنه

القومبهاستدلمابتفنيدالقاضياهتمام)كفالالمقامهذافييمكنولا

منمشيرا-تعالىطهالمسيعبنرة-زعمهمفي-تثب!تإنحيليةفصرصمن

يتصوضلهاومعارضا-يهاالثقةوعلمالنصوصتحريفالىخفيطرف

لزمهملالاجميغاببنرتهمالقوللهمملزتا،عيسىلغيرالبنرةتثبتأخرى

.)1(عليهتدلماوبطلانالنصرصبتحريفالقرل

قرلهملإبطالالقاضيخصصهفقد116(:1131الثالثالفصلأما

بانمهجومتمكا،السابقمنرالهعلىناسخا،بهيضلوما(لاتحادفي

وصلأنإلى،الاتحادمع!نىفياتمعددةأقوالهموتتبعالقرممنالةفيذاته

عبدفأجابالمث!يئةبمع!نىبالمسيحاتحد-تعالى-اللهبأنبعضهمقولإلى

أوجه:ثلاثةيحتملهذاقولهمبأنالجبار

المشيئة.فييتفقاأنيجبلكن،متغيرةمشيئتهماان:أحدها

.الناسوتمشيئةهياللاهوتمشيثةأن:ثانيها

.اللاهوتمشيثةهيالناسوتمثئةأن؟ثالثها

مستقل.فصلفيفهاوجهكلإبطالالقاضيجعلثم

113:هـ86للنصارىالمخصصالبار-صفحاتمحظمالنهصلهذاضغل()1
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القديممشيئةانفي18،1-117أصالرابعالفصلكانهنامن

في012،-911أصالخامسالفصلثم،!المسيعمشيئةغيرسبحانه

اللاهوتمشيئةصارتبأن!بخعيسى!اللهاتحد:فالمنقولابطال

قولهمابطالفي122،-121أصالسادسالفصليليه،الناسوتمشيثة

له.مثيئةالمسيحمشيئةصارتبأن!بالمسيحاتحد!القديمبأن

كيفيةالىمعناهمنمنتقلأالاتحادقضيةمناثتهالجبارعبدواصلثم

عننعالى-النه)ن:بعضهمقوللابطال)؟(السابعالفضلفأفرد،وقوعه

ومحلآ،هيكلآواتخذهوتجاؤزهقازتجهبأنبالمسيحاتحد-كبيراعلؤاذلك

سبحانهاتحد:قالمنقرللإبطال136(:126أصالثامنوالفصل

بظهررالشهيراستدلالهمبشدةمفنذا،فيهحلأنهبمعنى!بعيسى

المطبرعة،الطينةفيالخاتمنقشظهوراو،المرآةفيالإنسانصررة

ن):اليعقربيةبعضقولابطالفي145،:137أصالتاسمعوالفصل

.واحذاجوهزافصارأاتحداالإنسانوجوهرالإلهجوهر

يستنكرالجبارعبدالقاضيأنالفصلهنافبالجدءباللاحظةومن

الأناجيل.وبنصرصالآباءبتقليدالاتحادفيمذهبهمصحةعلىاستئمهادهم

وماعليهيصحوما!القديمصفةفيالكلامان)انهذافيوحجته

لوجبسمغاادعرهماثبتولو،السمعالىفيهيرجعانيجوزلايصحلا

والرجوعالتقليدمذهبهموموضوعفكيف،يقتضيهماوفقعلىيتأولأن

.(142أص،؟العلمالأربعةنحبريقعانيجوزولا،الأربعةخبرإلمما

ومن-النصرانيةال!نصوصإثباتفيالتواترفقدانإلىالقاضييشيرثم

أصولمنهاتستقيالتي-القرآنيةالنصرصأنحينفي-علمبهايقعلائم

والعلم،الكذبعلىالاتفاقعليهايجوزلاعظيمةطائفةنقلتهاديننا،

التاين.والفصلينالفصلهذاكرانفيالمذكورالمطبعيالخطاملاحظةمع،125:هـ123(1)
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المقدسالحقابنقدفىالمسلمينعلما،جهود82

المسلمينقولفيصح،الطائفةهذهبنقلللمسلمينحصلقدالضروري

.النصارىقرلويطل

ماابطالالجبارعبدالقاضيفيهتناولفقدوالأخيرالعاشرالفصلأما

أنهالممانهايتهفيأشاروقدبذلكيتصلوماوعبادتهالمسيحمنإليهذهبرا

القرآنفيللطعنالنصارىيثيرهاالتيالشبهعلىآخرمرضعفيسيرد

عيسى!كلامعنالكريمالقرآنبهيخبرما)نكارهمقبيلمن،الكريم

القرآنوأنينكرونها،وهمالأنبياءبعضنبوةالقرآنواثباتالمهد،في

وهممريمتأليههممنالقرآنيثتهوماالنساء،دونالرجالفيالنبرةيحصر

الله-وأنالثهابنعزيزابأناليهودادعاءاتعنالقرآنيذكرهوماينكرونه

مغلرلة،-تعال-اللهيدوأنأغنياءوهمفقير-كبيزاعلؤاذلكعنتعالى

.(1:115أهـ46هذامنشيئاقالوامااليهودانويزعمون

علىردهفيالجاحظذكرهاالتيهيبعينهاالثبههذهأنالواضحومن

درمنوصتناالتيالأجزاءولكن،كلهاعليهابالردووعدالنصارى

فرصةفكانت،الثبههذهمنقلبلعلىالاردوذأتتضمنلمالجاحظ

الث!ديد-للاسف-ولكن،الردودهذهعلىالمغنيفيعثرناأننالوسانحة

والحمدالأجزاءبعضمنهفقدتفقد،الآخرهوكامقايصلنالمالمغنيف!ن

)1(.حالكلعلىلئه

:الجبار،عبدالقاضيأ(النبوةدلائلتث!بيت)كتاب)7(

الكتابهذايكنلم،الخمسةالأصولشرحوفيالمغنيفيالحالكانكما

كانفقد،المقدسةكتبهملنقدولا،الكتاباهلمعللجدلمخصمتا

المختلفةبالبراهين!محمدنبوةصحةوتثيداثباتتأليفهمنالغرض

.المتعددةوالحجج

جاءماولكن6الخمةالأصولضرحأوهرذاتهالموضوعفيأخركتابالجبارعدللقاضي()1

.،المفنى"فيذ!لر.ما)طارعنيخرجلابانمارىتصلممافي
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الحركةعلماءمؤلفاتعرضمنبصددهلمحنبماالكتابصلةوتظهر

بالردمهتقاكانالجبارعبدالقاضيأنجهةمنالفزة،هذهفيالنقدية

عن-متفرقةمواضعفي-حديثهجاءهنامن،!محمدنبوةينكرمنعلى

ذكرهماأنمعتبرا،وفرقهم،ؤمذاهبهم،وعقائدهم،ودينهم،النصارى

الثلاثفرقهمتعتقدهمابعينههوومعتقداتهمالنصارىعن!محمد

.)1(!نبوتهدلائلمن-عنده-يعدمما،الكبرى

ذاتالقضايابعضتبرز،القاضيتناولهاالتيالعديدةالقضاياثناياوبين

بتدوينأحاطتالتيالملابسات-مثقا-ناقشفقد،النفديةبالحركةالصلة

نسخوقضية،الخنازيرلحوموقضية،الختانوقضية،وانتشارهاالأناجيل

)2(وغيرهاالتوراةشرائع

الىالقاضيكيليتميزأنهالكتابهذافيبالملاحظةالجديرةوالظاهرة

البحتالعقليمنهجهعكسعلى،كثيزاالإنجيليةبالنصرصالاسحث!هاد

المرجح-من،ولكن،الخمسةا،صولوشرحالمغني:فيآنقاالمذكور

عليهايطلعلمأنه-إليهاوالإحالةالنصوصذكرفيطريقتهمناسشتاتجا

كتبهم.فيالمؤلفينمنغيرهذكرهأنسبقماعلىاعتمددانما،بنفسه

المرادالنصعلىالشخصيالاطلاعأهميةتقديرومع،الأمركانوأئا

نأمراعاةمع،ومزلفهللكتابالعلميةالقيمةمنيغضلاهذاف!ن،نقده

الجدليةللمسائلتعرضوإنما،نقدأوجدلكتابأصلهفييكنلمالكتاب

!ه،المرسلينخاتمنبوةدلائلتثصتوهو،الأصليموضوعهإطارفيوالنقدية

الإسلامعنالدفاعفي-عموقاالمعتزلةوجهود-القاضيجهودإطارفي

الزمن.ذلكفيوالاتجاهاتوالتياراتالمذاهبكافةضد

!!!

.الأولالجلدمن801:هـ19يراجع)1!

وفي،521إلى148صىالأولالجزءفيذفلت"تريببدونالقاضيلهاتعرضكثيرةتضايا)2(

.هـ433إلىهـ426منالانيالجزء
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القدسالحقابنقدثعالمسلمينعلما،جهود8!ا

الذيالمبحثهذاينتهيالجبار،عبدالقاضيكتابيعنالحديثبانتهاء

)الكتابدالنقديةبالحركةصلةلهاالتيالمؤلفاتلعرضمخصصتاكان

وفي،عامةبصفةالكتابأهلمعالجدليةوبالحركة،خاصةبصفة(المقدس

وانتهت،الهجريالئانيالقرنفيالتدوينحركةببدايةبدأتالتيالفزة

.الهجريالرابعالقرنبنهاية

الثانية،الفزةإلىتعالىالثهشاءإنالتاليالمبحثفيالآنالحديثوينتقل

.الهجريالسابعالقرنبنهايةوتنتهيالخامسبالقرنتبدأوالتي

التوفيقتعالىوبالئه
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الثانيالمبعث

الهجر!السابححتىالخاسىالقرنمق4الثانيلأالمرحللأ

هذهجاءت،السابقةالمرحلةفيالبحتالعقليالمنهجسادأنبعد

.الكتابأهلمجادلةفيالمسلمينعلماءمنهجفيكبيزاتحوتالتشهدالمرحلة

منافشةعلىالزكبزالىنزوعهمالكبيرالتحولهذاسماتأبرزولعل

الىيحتاجرنهحينمانصوصهالىيفزعونمقدسئاكتاتاالقؤميراهماونقد

فيما-الكبيرالتحولهذاسرويكمن،ومبادئهمعقاثدهمعلىالاستدلال

الدائرةتعدلماذالفزة،هذهفيالجدلكتبمؤلفينوعيةفي-الباحثيرى

والفلسفةالكلاآوعلمخأصةالاعرالرجالعلىمقصورةتكونتكاد

ثموفن،والمفسرينوالأصرليينالفقهاءمنكثيراليهمانضمدانما،عامة

وسادت،الجافوالمنطقيالفلسفيوالحوارالجدلنزعةكبيرحدإلىخفت

سديذا.علمتانقذاونقدهابينها!الموازنةالنصوصتحليلعلىتقومنغمة

الفزةلهذهالأولالنجمهرا،ندلسيحزمابنالإمامأنالباحثويرى

كتابهفينقديةعلميةجهردمنبهقامماأناذ،منازعبلاالمنهجوهذا

كان-لاحقاسيتبينكما-،والنحلوالأهواءالمللفيالفصك)القيم

نسجرامنوالهفعلى،بعدهجاءمنلمعظمالمتينوالأساسالهدايةمشعل

ساروا.دربهوفي

دانفا-الحالهوكما-ملنؤفاالفزةهذهمؤلفاتأهمأذكربليوفبما

المؤلفين:لوفاةالتاريخيبالترتيب

ابنمحمدأبوالإمام1(والنحلوالأهواءالمللفي)الفصلكتاب)8!

:)1(هـ(456تالأندل!يحزبم

إربع-صنةبقرطةولد،الأندليحزآبنصميدبنأحمدبنعليعمدأبرالجليلالإمامهو)1(
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المقدماالحتابنقدفاالمسلمينعلما،جهود86

تولىكما،و!سأابرهكانجثورفايةنعحةفيولا،الماركةالبويةللهجرةوثلاثماهلةوئمانين-

إلىاتجهثم،والفلفةوالمنطقوالعروالأنجارالأدبنيأوئانغ،ئبابهفيالوزارةأيضاهر

وعمرمالنصبظاهروالأخذكلهالقياصنفيالىونفكير.اجتهادهنادا.،الفقهفيالتعمق

خلالومنعيهالعلماءتاءخلالمنومرصرتجهحزمابنعقريةتتضح،والنةالكتاب

(يضئا:مؤلفاتهقائمة

تعالىالثهاسماءفيوجدت:الغزاليحامدابؤالاصلامحجةيقول:ع!العلماءثاءفمنء

الفاصمأبروقال،ذهنهوصيلانحفظهعظمعلىيدلالأندلسحزآابنعمدأبوألفهكنائا

وأوصعهم،الاصلاملعلوآقاطةايهندلىأهلأجمعحزآابنكان:الأندليأحمدبنصاعد

،والأنجارباليروالمعرفةوالثعرالبلاغةمنحظهووفوراللانعلمفينوصعهمع،معرفة

منللاحكاممتبطا،وفقههللحديثحافطاحزمابنكان:الحبدييفهعدابووقال

الذكاءمنلهاجتمعفيماثلهرأينامابعلمهعامئا،جمةعلرآفيقفتا،والةالكاب

الخ....والتدينالنفىوكرمالحفظوصعة

مجلدأربعمائةال-الأدباهمعجمفيالحموىياقوتيقولكما-تصلالتىمؤلفاتهقانمةأما+

المخالفينعلىوالردوالأنابوالأدبوالتاريغواياصولوالحديثالفقهفي،متنرعةفهي

والأهراءالمللفيالفصلأكتابهشهرةوكزها،والأهراءوالخلوالمللالأدياناهلمن

لإالايصالهاالممىوثرحه،الاصلامضرائعلجملالحافظالحصال،وكتاب61والنحل

خم!في،تولكلوحجةبعدهمومنالصحابةأترالفيجمعالذي،الخصالكتابفهم

الفقهفيأيفئاحزمولابن،النبلاءأعلاميرقالذهىقالكماورقةالفعرة

النبرية6ةاليمجرامعاكتابالبريةاليرةوفي،،الهلىاالممىوثرحهأافخفى،كتاب

الحديثوفي،،الحمامةطرق)الأدبويخا،الخلفاءتواريخفي،العروسنقط"اتاريخوفي

فيكتبومجمرعة،القرأنعلوآوفيالأصولفيكتبوعدة،،المرطاضرحفيالإملاءا

.والأدهـتالطب

لليلتينالميةوافتهالذيالجيلالإماملهنافريدونجوغعاديةغبرعقليةعلىيدلالفريدالترعهذاإن

صنةوصبعينإحدىعمر.فكان،للهجرةواربعمائةوخمبنصتصنةضبانضهرمنبتها

واصعة.رحمةالثهرحمهواضهرأ،

لهالحفاظتذكرة-(18184:212/)الذهيآللأماالبلاءاعلامصير:فيترتجهأتراجع

بن-لصاعدالأممطقات-(4891:202/)المزانلان-(0/34611:1551ايضئا
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الأدباءسجم-(29-1219/)كثيىلابنوالنهايةالبداية(-86!)اياندلي-أحمد

118وهـ21)خيفةلحاجيالظنونكثف-(12235:257/)الحمويلاقوت

ايهعانتويخط-(196-1/096)الغدادينجاشالاصماعلالعارننهدية-(464و

.الخ،...(+.:325ول)خلكانلابن

ونغالفاءبكر،اليصنلاأنهاباخينألنةعلىفانثهور:الكتاب3باكعلقف!بماأما

كتاببتصحيحآقاال!ىخيفةالرحمنعد/الأصتازلاحظهمااتتاهيلفتوقد،الصاد

مطوفا،واحدجملدفياجزاءكة"بالفاهرةالعائيةاللاأمكنبةلمحعةفي"الفصل"

الحمويياقرتذكر.مالاحظجث-تاريخبدرن-لثهرصتانيوانحلالمللكتاببهاثها

وفيهم،اللهلعنهم-يهردمععمدويا-!):قرلهمنحزأابنتربةصتدا،ثبأءمعجملط

فيمصنفاتولهمكنردةوأخبارعفرظةمجالى-الاصلاآاهلمنالمرفوضةالمذاهبأوليمن

والنحل،الآراءأهلئبنالفصلكاب)المسكنابهالجدلطقأضهوهابن،معروفةذلك

اليضل6اهوهل،حزمابنكاب31حقفةحرلتاولاتخلية/الأصتاذلدىفثارت

الفاءبفنح،المصنل"انهآأ-الباخبنينالملاولاثهوروهل!-هر-!انضاذؤلغالقاءبكر

ا؟الصادوسكون

بفتح،قصنلةاجمعففغبكر،اليصل)انأ:يقولرنايهولالضبطبؤيدونوالذين

يذكرخيفةالرحمنعد/الأصتاذولكن،منتهامنالهولةالنخلمنالفيلةوهي،فكون

مجدفلما!صرفعلمفياخرىوكتبصيرلهوكابالعربكلاناللغةكتبيلىعادأنه

5تنزةوويفتغ،ئضئغة5!صماغاالا،ففتحبك!ر6نجغل"علىئجغفكرنبفتح"قغلة،

الجمعهو،فعال)وأن،،قصاعاعننحففأنه:ونظائر.،ضع!فيوقالوا،!يت!ر"

.،ف!)دالفياص

محث،طولبعدمجدفلمالجصعبهن!مموكا،يخصئل"علىالفورحاولألهالمصححويؤكد

"يطغة!"يخغل"فيهالجمعوياسذسكونبكر،يخصئلة)يكرنتدالمفردأنظنهفيفوقع

أصلهوبقياثيءعنئصيلماكلفيئطرالوزنهنافيجمععننجحث،وكزجمزةوهويطع"

ولي!مفرد،فكونبفتهح،القصنل5هوحزمابنكابأنعلىرايهفاصتقر،ع!ئث!زفلم

جمغا.

يلي:ماوجدتاللغةكتبالوبالعودة

!6كئوب)!،يخغالأوئغولعلىيكونأن،قغلأدالكزةجمعفيالغالبانصيبرلهذكر
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ابنعبقربةعلىندل،مجالهفيرائعةموسوعة-محق-الكتابهذابعد

والنقديةالجدليةبالحركةيخنصوفيما،الثاقبوفكره،الفذةوعقليتهحزم

مواضع:ثلاثةفيوالنصارىاليهودعنللحديثحزمابنتعرض

عقائد81،:1164/صحيفةعشرةثمانيفيعرض:الأولالموضع

منالقومبهيتمسكماكلعقليةبأدلةمفنذا،المشهورةوفرقهمالنصارى

واتحاده،الالهوتجسد،المسيحتأليهفيالباطلةعقائدهمعلىمزعومةأدلة

نأفالغالب،فغل"منالصفهجمعفياأما،الاصمبععنهلا،،كنبدهجمئا،جمناب،!و

الناعم،انبوهو،زفى"بع،يىطئة5!،يخغقة5أيضئافيهوجاء،،يخفالأعلىبكون

،و)جتأة،غزد"جمع،يخزذة):صوى،يخغفةأعلى،نجغل،جمعفيالم!وعفيبذكرولم

فيهالممرعأتلهله:وتال،للكماةاصاءركلها6قفعاجمع،يخقفة5و،تجت.اجمع

هـ(686)تالاع!زابازيمجمدالد-شرضي،الحاجبابنثايخةثرح:أيراجع،تغل

دارط،الحميدعبدالدينبرعمد-الزنزافمحمد-الحننورمحمد:تحفبق،298/

.8291،/2041بيروتفيالعلميةالكب

فيممكهالصفةفييتمكنلاالتكيلأن،+ئغلةفي،يخعالأ5يتجاوزوالم:يعبقابنقال

هـ(643)بعيثىبنعليبنيعيقالدينءشفق،للزنحتسى،المفملاكابأثرح.الاصم

.ت،.ق.د،االنبالقاهرةمكتةط،551:18/

،اللامصححاصئا،فعلداجمعوهو،فعلة5:الكرةجعأئلةمن:عقيلابنتال

أيفئا:وقالوكرثةكردانحو،فعلاعلىاو،وفردةقردانحو،فعلاعلى31فيومجفظ

كعب5نحو-اصمين،فغفة،و،قغلافيمطردوهو،فعالا:الكرةجعأمثلةمن

عقيلابنشرحأيراجع:،.وصغابضغبماانحر-وصفيناو-،وتصاعتصعةاو،وكعاب

دارمكتبةط،4116:121/الحميد،عدالدينمحيمحمدنحقين:،مالكابنألفبةعلى

.(م8991هـ/ا(91الزات

هوحزمابنكتابانورجحان،خيفةالرحمنعد/الأشاذذكر.ماصحةيتينوبهذا

دارلجعةالالبحثحواضيفي)حالانيوستكونالصاد،وصكرنالفاءبفتح،االفصنل

هذاأنملاحظةمع،مجلداتئلائةفيام699اهـ-164الأول،بيروتفيالحليةالكنب

وبصاجه.بهييقعلميبتحيقالآنخىمجظاالعطيةمكانتهركمالكاب
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الخ....والفداء،والصلب،والتثليثبعيسى

يزعمهماوتفنيدلمناقشةكبيراحيزاالمرضعهذافيحزمابنأفردوقد

نققامنقولة-وغرهاوالصلبابتأليهفي-لإاخبارهمأنمنالنصارى

الضروريالعلم)نكارمنعليهيترتبلماانكارها،يصحفلامتواتزا

فيالمسلمونعليهيعتمدالذيالتواتروهوالأخبارفيبالتواترالحاصل

ابنبينوقدثعالى،الثهعندمنعليهالقرآنونزولص!محمدنبو!اثبات

نصوصخلالمنالحجةاياهمملزقاالتواتر،فيأقوالهمتهافتحزم

وحسنناحيةمنالجدليةملكتهعلىالقويةدلالتهالهابطريقةأناجيلهم

.أخرىناحيةمنالأناجيلعلى)طلاعه

ابنهوفهاتعالىلئهوتنزيهه)يمانهحرارةعنعبرقدالجاحظكانلاذا

نأولولا):يقولحينماالحسورهافةالاكلانحرارةفيعنهيقللاحزم

آئلأيف!قزتقذ):تعالىيقولاذ-كتابهفيقولهموصفتعالىالثه

شفلىيقر!لاذالمائدة:72(:أ!ت!تضآتنآثق!يميححهؤآلئةإثقائؤا

تعالى:يقرللاذ،المائدة:73،أ!ثقثؤسثايثآلفة)-!ت:عنهمحاكتا

عه-صء،ء،-صلم*

،آا:16الماندةأ!الئ!ذودبينإلهإنبوائيآتخذوقيهقساجم!تنقلتءأ!ا)

السخيف،السمحالشنيعالعظيمالقولهذابحكايةمؤمنلسانانطلقلما

هذاتستغعقلاالعالمفيأنصدقناماالنصارىشاهدنااننالولاوتالثه

.)1(الخذلانمنبالئهونعوذ،الجنون

انكرتنوعلى،اليهودعلىللكلامحزمابنخصصه:الثانيالموضع

ومذهب،التوحيد(فيلناالموافقةالفرقأيقصدالنصارىمنالتئليث

منسواهقنوأنكرالجرسمنزرادشتبنبوةأقرتنوعلى،الصابئين

.138،:11/117السلامعليهمالأنبياء

ا/65-66.)1(الفصل
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المقدسالعقاولنقدفىالمسلمينعلما،جهود09

دانكارالنسخعنالحديثفيأفاضثم،وآرائهماليهودفرقبذكربدأه

الاوقرعهامكانيرىكانومنمستحيلآ،يراهمنهمكانفي:لهاليهود

،التوراةيسمونهفيماالنسختثبتعدةنصوضاأوردوقد،فعلايقعلمأنه

.البداءوهومنهأشدهومائثيثبل

الشبهكلداحضا،!محمدنبوةوالنصارىاليهودانكاوعنتحدثثم

اياهامتبغا،نبوتهعلىالدالةالمعجزاتمنكثيزاومثبتا،يثيرونهاالتي

فيواحدةوبشارة،القديمالعهدفيلهالثابتةالبثاراتمنج!!بقليل

الجديد.العهد

الكبيرالتحولمظاهرأعظموهر،القصيدبيتهر:الثالثالموضع

لهالأساسحزمابنوضعوالذي،الجدليةالمؤلفاتمنهجعلىطرأالذي

فضل":عنوانتحتجعلهفقد،مضمونهعلىعنوانهيدلكبيرفصلفي

اليهودتسميهالذيالكتابفيواضحةوتكاذيبظاهوةمناقضاتفي

تحريفهابذلك!ش،الأربعةالأناجيلفي،وكتبهمسائروفيالتوراة

.11/138،344::!!أدنه؟ش!الت!اغنرني2ووئبديئهآ

يعرأنالاصحائفوسبعالمائتينزاالفصلهذايطالعمنبملكولا

صالتالتيألعادية،غيرالعمليهلهذهتقديرهوبالغاحزامهعميىقعن

لهما،نظيرلاوتمكنبوعيناقدةفاحصةالمقدسالكتابأرجاءفيوجالت

مسترىعلىليسالنقديةاللراساترائد-مبالغةأيدون-حزمابنيجعلمما

1)1("الإنسانيالفكر)مسترىعلىبل،فحسبالمملمينالمفكرين

الثقةعلىيدلكتابهقارئامامتعهذانفسهعلىحزمابنولأخذ

الكتبمنئخرفيلمأنناهذاكتابناقزآقنكلؤليغقنمأ:فيقولاللامتاهبة

بمثلفالاعتراضؤيغذ،ذقصانماوجهعلىئخزقيأنيمكنشيئاالمذكورة

حزمابنبينالنصنقدمنهج:ينظر،،لابوليهاالمعاصرالفرنيللمؤرخالبارةهذه()1

،91ص!القاهرةجامعة-العلرمداركية-الثرفاويالثهعبدمحمد/د،واصينوزاالأندلي

.ت.ق.د،بالمزلفخاصةطبعة
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-معناهيفهملاكلاقا)1(أمنها(ئجرفيلمأيضئاوكذلكله،معنىلاهذا

مابهاللهأصابقد:يقولأنللقائللأن-فيهاموجوذاذلككانوان

التيالكاذبةالذغاؤىإلاأصلآوجه!لافيهحيلةلاماخزجناصيانماأراد؟

)2(خفتا!ولامحتملآلااصلآ،عليهادليللا

)التوراة،اليهرديسمي!االتيالخمسةالأسفارعلىحزمابنركزوقد

اللادع،نقدهسهاماليهاصؤلتموضغاثمانينعلىيزيدمامنهافاستخرج

التيالمآخذوتنوعت،التكوينسفروهوالأولالسفرفيتقريئانصفها

الواقعبالتناقضيتصلمافمنهأ:التوراتيةالنصوصعلىحزمابنيوردها

وأحيائاالراحد،السفرداخلاحيائابل-الخمسةالأسفارنصوصبين

،الحسابفيشنيعخطأهرماومنها-الواحدةالفقرةكلماتفيقليلة

بحلاليليقلاماومنها،الراقعيكذبهاوعهودونبوآتاخبارهوماومنها

الخ.....وكمالهم-السلامعليهم-الأنبياءوعصمةالألوهية

النصمعساربل،كتابهفيالمنهجهذايسلكلمحزمابنأنغير

تاريختاخطأينتقدفقرةفيتجدهولهذاسار،حيثالأسفاروترتيب

الأنبياء،مننيإلىالغشأوالزنانسبةيس!ت!نكرتليهاالتيوفيحسابتا،أو

بالسياقملتزفاوهكذا،،تاليةفقرةفينصوصعدةبينالتناقضيوضحثم

وجهدهحزمابنعملفييقدحلاهذاولكن،للموضوعاتترتيبدونما

الخط.طولعلىبهوالتزممنهخالنفسهاختارفالرجل،العظيم

وإغلاقالمنافذجميعوسد،خصومه)فحامفيرائغاحزمابنكانوكم

ولالنجاةفرصةلهيدعفلا،الخصميستغلهاأنيمكنالتيالثغراتكافة

ذلك،علىالدالةالنماذجمنالغفيربالجمملئوكتابه،ل!فلاتوسيلة

من31(32:22/أتكفيماعلىحزمابنتعقيبفيواحدبأنموذجوسكحفي

وانتصار-كبيزاعلؤاتعالى-الثهمع-زعمهمفي-يعقربمصارعةخبر

الثه.شاء)نلبقانباباحثاثبتهوما6منه8الأصلفي(1)

.171-هـ017أيضئا!يراجع،193/الفصل)2(
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السمجة.القصةهذهآخرالى،فخذهحقالربضربأنلولايعقوب

بهذاضربت)ولقد:يقول،والسخفالهراءهذااستحالةبينانفب!عد

نصأنعلىفثبتوا،محفلكلفيللجدالمنهمالمعترضينوجوهالفصل

عنبهائغئزأالوهيم،لفظةابنوقال)ألوهيم،صارعيعقربانالتوراة

الملائكة.منملكاأيعقرب(صارعف!نمااققك

قوتا)كئتفيه:انضرورة،تقولونمايبطلالكلامسياقلهم:فقلت

الثهرأيث5قال:)يعقوب،أنوفيه13،.الناسعلىفكيفالثهعلى

رأىاذنفسهسلامةمنيعجبأنألبتةيمكنولا،نفسيوستيتتمواجهة

بنيعلىئخزتمأن-يعقوبنمنكما-الملكقم!منيبلغولا)الملك

ذلكسفىأنه:وفيهذلك،أجلمنالأبدالىالفخذعروقأكلإسرائيل

عندكم.احتمالبلا!اللهوهؤأولل،فيهفابللأنهفينيئيلالموضع

الخطأمنأيضالكان-المناظرةعندتذعونكما-ققكاكانلوثم

صفةلاالعنضوفياثتجذينصفةفهذه،معنىلغيروملكيخيتصارع

والأنبياء.الملائكة

قلنا:)1(،(يزيدعبدبنركانة!صارعتبيكمأنرويتمقدقيل:فإر

العربجزيرةفييقاومهأحذايجدلا!يثالقوةمنكان"ركانة،لأننعم

له:فقال،الإسلامالىفدعاه،الزائدةبالقوةموصرنجا!الفهرسوليكنولم

بالتأهب!فأمره،المعجزاتمنهذا(نورأىبك،آمنثضزغتييإن

كمافرق،الأمرينفبينمدة،بعد)ركانة،وآسئقتمللوقتصرعهثم،لذلك

جمستزعندكمالملائكةاكلإذاولكن.مقالمقامولكل،والحمقالعقلبين

ينكرفماوالفطائر،والسمنواللبنوالشواء،قلوبهمبه!تشتدحتىالخبز

شاهدةمصائبوهذهأ!الطرقاتفيالناسمعللصواعبعضهم(أميل

العمائمبالباسكالترمذي-(7804)455/العمانمفيبالباسك:داودأبواخرجه(1)

ليىداسناده،غريبحنحديثهذا:وفانط،(1784)248-4247/القلانىعلى

ركانه.+سولاالعقلانيالحنأبانحرفولا،بالقائم
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.)1(،مبدلةترراتهمبأناليقينوصحةوخذلانهمبضلالهم

الفرلاذيةوذاكرتهالمتوقدذهنهفيأيفتاحزمابنروعةتتجلىكما

سفرفيهناكآخربنصالتكوينسفرفينصئايربطفتراه،النافذةوبصيرته

تراهكما-كبيرتباعدمنالنصينبينمامع-أشعياسفرفيأوالأيامأخبار

وحساباتهآراءهويبني،نفسهاالنصوصمنيسشبطهاالتيحساباتهفيدقيقا

فيرغبة،للناقدبالنسبةوأسوئهاللخصمبالنسبةالفروضأحسنعلى

:هذاعلىالأمثلةوأبرز..لهثغرةتركوعدمللخصمالتامالإفحام

إصراثيلبنياقامةمدةأنفيالتوراتيالنصكذبلبيانالدقيقةحساباته

فيمانقدفيالدقيقةحساباتهوايضا،)2(سنةوثلاثينأربعمائةبمصر

حصرون:يعقوبمعمصرالىالداخلينجملةانمن،13-4612/أتك

حسابيةعمليةحزمابنأجرىفقد،يهرذابنفارصابنيوحامول

عندعمرهكانيهرذابنفارصأنلثيثالمختلفةالنصوصمنمستنبطة

لهيكرنفكيف،سنراتثماني-الفروضأحسنعلى-مصردخوله

11مصرإلىيعقوببيتمنالداخلينجملةمنئخ!تبانولدان

)3(رائعةعقلانيةعلمةبطريقةحزمابننافثمهاالتيالقضايامنذلكوغير

العظيم،وكتابهحزمابنعنالحديثفيذلكمناكثرأسنهبآولن

ب!برازالقادمينالفصلينفيمنهالمقتبسةوالأفكارالنصرصتتكفلفلسوف

وصاحبه.للكتابيسجلهأنالباحثيريدماكل

منوالإنجيلالترراةفيوقعمابيانفيالغليل)شفاءكتاب)9(

:)4(هـ،478تالجرفيالمعاليأبوالحرمينإمام1(التبديل

.ا/168-916)1(الفصل

،1914:153/الابقالمرجع:يراجع)2(

.1174:175/:نفهالمرجع)3(
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من-ولعله،ومتنهالمقدسالكتابلمناقثمةصاحبهأفردهالحجمصغيركتاب

منالمهمالغرضلهذامفردةمؤلفاتمنوصلناماوأقدمأول-المنظورهذا

نبةوهي"اكوينأو،أجولنالىنبة،الجويني...يوصفبناللهعبدبنالملكعبدالامامهو(

ولفتي،ويئظريدزسصنينأربعبمكةجاورلأنه؟"الحرمينإمامابولقب،والد.عنورثها

.،المعاليااببوكني،،الدين"ضياءبأيضالقبكما

عامفبرايرمنوالعثربنالثافيهـالموافقبرا9آعامحرممنعرالثامنفيالجوينيالامامولد

فيلةمناصلعرلمافهوهناومع،نبابورفرياحدىبضننكان،8او،"لثقانفربةفيم2801

النبصرة"وه،الفروق5منهاجلبلةمؤلفاتلهكببمااعالماالجوينيمحمدأبواولعدأبو.وكان.طيء

الكريم.للقرأنكبيروتفير،و)التذكرة

عأمابيهوفاةعندأنهحتى،مبكرانجوغهوظهرالجوينيآالإماترعرعالعلميةاليثةهذهوصطفي

الإصفرابينيمجالىمجضرفكانالعلمطلبعنبنقطعلمأنهغير،للندري!مكانههـجل!438

وفيرما.هـ(944)توالحبازيهـ(254ت)

غيرهمعالجوينيعنهاهـنزح464صنةحوالمطيخسابورفيوالشيعةالنةبينالفتةوقعتوعندما

الىعاد)نالى،سنراتأربعبهاتمىالتيالحجازالومنها5ضدادالف!ب،الأشاعرةمن

الة،أهلزعامةاليهولت،النظاميةالمدرصةفيالتدري!وتولى،بهاالأحوالهدوهبعديابور

.الأوقاتامورإليهو(سندت

،عصرهفيالفكربةالجاهلطيعةملائماأغبهاجاءالي،مصقانهأغلبالجرينيالفالفزةهذهفى

قواطعالىالارشاد1كابه:رمنهاالكلاموعلموالجدلالديناصولفيمصنفاتهأغلبفكانت

تراعدفيالأدلةائضغوكاب،االدرريناصولفيالامل8وكتاب،الاعقاد،أصولفيالأدلة

إلى...6الجدلفيالكافية5وكنل!،6الظلمان!افيفيالأمم"يخاثوكاب،،والجاعةالشةأهلعتهاند

القولينمعرفةفيالللةوه،،المذهبدرايةفيالمطلباكاية:أمهاالفقهفيمؤلفاتجانب

،االمجتهدينو،كتاب،،الفقهاصولفياالبرهان:أهمهاالفقهأصولفيومؤلفات...،والوجهين

ماكثرةمنهذاولظهر،كثيرابمؤلفاتهالاصاهتموقد...."الأحقاخارفيالخلقمجثوه

.ونحتمراتضروحمنلكتبما

ليلةرلهجوارالىالحرمينآ)ماانكليق!رصولهرصنةتعالىاللهكابنصرةاجلمنبالنضالحافلةجاةولعد

واسعة.رحمةاللهرحمههـ-478عامالآخرريعثهرمنوالعثر-شالخاصايارلعاء

الذهبشذرات-1361/الأعانوفيات-3942/الثافميةطبقات:يخاترجمتهتراجعأ

سللة:،محمودحينفوقة/ا.د،،مينالحصإمامالجويي)كتابيرإجعكما...3358/

"لمعالجوينيلكتابالمحققةلنثرتهاأيضاوتقديمها-م0791الثايةط(04)العربأعلام

(يضاوتقديمها-تراننا:صلسلة،م5691والترلتأليهفالعامةالممريةالمزيسسةط،الأدلة

فيإحالات!وصتكرن..(بالقاهرةالحبيعيىط،الجدلفي)الكفايةلكتهابهالمحققةلثركا

ونثرتهاالقاحجازياحمدد/بتحقبقهاقامالتي،للطبعةالغيلاشفاءبكتابالمتصلةالحواشي

.م7891أغط!هـ/ا893رمضانالأولى،بالقاهرةالأزهريةالكليةمكتة
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منغيرهأنبمعى،والنصارىال!يهودمنوكلالمسلمينبينالجدليةالأغراض

النصرانية،العقيدةيناقش-المقدسالكتابنقدإلىبالإضافة-كانالمزلفين

يثيرهاالتيوالاعزاضاتال!ثبهاتويورد،النسخقضيةفياليهودويناث!

الحرمينإمامجاءأنإلى،وينقضهاوتثمريعاتهوعقائدهالإسلامضدالقوم

والتبديل.التحريفلقضيةكاملاكتاباأفردمناولفكان

نظمفي-بالتبديلالقولعلىالإصلامعلماءحملالذيالأولواليبب

نحاتموالانجيلالترراةتبشيرفيالكريمالقرآنصريحبهنطقما-الجنن

نأوقبل،التحريفانكارفيالفريقينحججيعرضئئمومق،ص!المرسلين

فيالغتاياتكثرإن):فيقرلالجدليالعلميمنهجهقواعديرسيينقضها

النظروتدقيقالفكرامتحانغيرمن،متفمةالحججآخذجمنجاءتإنماالعلوم

تاريخها،محبعاالتوراةسندعنيتحدثئئم...ومن)1("مقدماتهاتصحيحفي

على-بالخصوص-ومددا.ب!تحريفهاالقولإلىتدعوالتيالأصبابومعذدا

.:92،33أصوالتحريفبالتبديلللاخرفريقكلاتهام

بينالتفاوتب!برازتالقديمالعهدنقدفي-الحرميناماماكتفىوقد

-النصارىبأيديالتي-واليونانية-الي!هودبأيديالتي-العبرانية:النسختين

الفريقوتكذيبعندهبمافريقكلوتمئك،وبعدهالطوفانقبلالبشرأعمارفي

للنسختينومباينتهاالسامريةالنسخةلمخالفةموجزةإشارةأعطىثم..الآخر

منذكرهف!ماحزمبابنالجررلأثرواضجاويبدو..33،38:أصالأخرلنن

بينها.الحاصلوالتفاوتلفشخانتقادات

ناقلها،فيالمفقردالسندعنب!يجازمتحدثا،الأناجيلالىالجوفيانتقلثم

المباثرةتجبعماغفلتهم:نقلوهفيماالغلطفيأوقعهمالذيالسبب)أنمبيتا

وقد.93(أص"المعطريقهلماوالنسيانالتبديلمثلهافييحصلأزماناإليه

لها-جوابتمخليمكنلاالتيالأغلاطمنالأناجيلفيمالإبراز-الجونناهتم

ولرقا17،:!1/1قىبينالنجاريوسفنسبفيالفاحشالتناقضبقضية

اهتماموبلغنفه.متىكلامفيوالضاقضاتخطاءا3وبابل38،،ة1/323

03(....)ص)"(ضناءالنبل
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حجمإلىبالنظر-يعتبر،الصفحاتمنعددالهاخصمبىأنالقضيةبهذهالجوفي

)وكم:يقولبه)ذمنهايشهيأنوبعدما،حدإلمماكبيرا-المختصركتابه

فيمطمعلا،متباينة-يوصفنسبغيى-نصوصعلىالأناجيلاشتملت

بينالجمعوتعلزتبايتهاوموضغنضا،نصئاذاكرهاأناوهاتصحبحها

.،47أص.،..معانيها

نضاالنقدمواضعبتتبع-الواضحالتعهدهذاأعطاناقدالجوفيأنومع

بينوقارنالجوفيأوردها،فقطثلاثةبنصرصيفاجأكتابهقارىأنإلا-نضا

خارقةأحداثبذكرمتىانفرادفيهيشقدرابعونصأحداثها،فيالأناجيل

إلىالهيكلحجابان!ث!قاقمن-بزعمهم-الميحصلبإثرحدثتللعادة

منكثيروقيامالقبرر،وتفتحالصخرر،وتثحقق،الأرضوتزلزل،نصفين

جانبمنالإيجازهذالماذاالمرء:يتساءلوهنا..)1(إلخ..قبورهمبنالقديسين

ولعلا..3بكثيرهذامنلأكثرتؤهلهالتيوعقيتهالحرمنإماممكانةفيرجل

يشبهمانهايتهفيفقدم،كتابهقارئيخاطرفيسيلوربماأح!قدالجوفي

أعني-الكتابينفيالناظران:ولغئري):فيقوليالديدالإمجأزلهذأالتعليل

مناجمثا/رعقأعرضتدانما،العجبمنهتقضيمالراجذ-والإنجيلالتوراة

أالرسلين-سيدلأن-الحصرمعلىالحجةبهتقوممامنهماذكرتحين-ذلك

موسىكانلوا:وقالمنهغضبالتوراةفيينظرعمررأىحين-عليهالثهصلوات

.57،أص،فيهماالنظرمنكثرلمالسببفلهنا)2(،،أ-دباعيإلاوسعهلماحئا

لهكانتالكريمالنبويالتوجيهأنالحرمينإمامعلىيخفيلاانهولاشك

الجيلىمنهلينهل!النيقلبعلىيتنزلالوحيكانوقتفي،وأسبابهظروفه

مصدرإلىتحتاجتكنلمالتيالراضحة،ومبادئهالصافيةالإسلامعقائدالأول

عمىللمحافظةالكريبمالتوجيههذاكانهنامنبها،والإيمانلمعرفتهاآخر

يقرايكنلموارضاه!هالخطاببنعمرإنثمالمصدر..ونقاءالنغصفاء

قريظةبنيأحدامر-الروايةنصحسب-دهانما،نقديةقراءةالتوراةصحائف

ف!ن-بكثيروقبله-الجويخماعممرفيأما.التوراةمنجوامعلهيكتبأن

.2715:53/مت:يراجع(1)

ئابت.بناللهعدعنب!د.(حمدالإمامأخوجه)2(
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لمقاومةالأهميةغايةفيكانتالمقدصالكتابلأصفارال!نقديةالقراءةالىالحاجة

والنصارىاليهودششهاالتي،الضروسوالجدليةالفكريةللحركةالجارفالتيار

والمسلمين.الاسلامعلى

اماممنئقبللاأنالعلمحقمن-سبقماكلالىوبالنظر-هنامن

نقدفيوتوصعهاسنطراثهلعدآالرحبدالسببألهعلىالنعليلهذاالحرمين

البحثمنلمزيدالباحثينأماممطروحةالإشكاليةوتبقى،المقدصالكتاب

وأنناخاصة،الحقيقةلاستحلاءا،خرىالجونومؤلفاتحياةفيوالنحري

هلوهنا..)الفصل،كنابهعلىواطلاعهحزمبابنتأثر.قليلمنذرخحنا

،الاحتمالراجحعلمياافزاضا-احزازبكل-يسوقأنللباحثيسوغ

حدثمثلما،العليل"شفاءكتابمننحناراتالاهرماالآنبأيدناماأنوهو

الاخمال-هلارجحانومع-ولكن31،النصارىعلى"الردالجاحظكتابمع

وأهلبته،بالاخنيارقاممنولمافةشخصيةحولعديدةاثكالياتيثيرأنهالا

تهم،الكتابهلالتحقيقجاثةثراسةعلىمعقوداةملوا..العملبهناوجد!ارته

الموفقوالنه..النساؤلاتهنهلكلشافطأجوبهلقدعمفى

أبوالاصلاآ(أحجةالانجيلبصربحعيسىلإلهيةالجميل)الردكتاب1()0

)؟(:هـ،505تالغزاليحامد

أعلامبهارأحدالطوصي،الغزالمطمحمدبنعمدبنعمدحامدابوآالاماالدينوقمنالاصلامحجة)1(

فالرجل،الموجزةالحجالةهذهفيلهجمزتجمأوئغزتأنمنأشهرهوالارزين،الاصلايةالقافة

اعلعلباحئرهاحصلاكادييةثراصاتمنوكمالكثير،وفكرهرعلمهجاتهعنكبقد

/الدكورعنأنقلىانهنايكفيولذاوأفكار..ومؤلفاتهالرجلجاةتناولتالعليةاللرجات

دارط1،الجيل"الردلكابتحقيقهمقلمةمنالغزالط،جاةعنلحاتالرقاوياثهمبدعمد

.،13:16صم0991هـ/ا014الثالثةالقاهرةجامعة-الزهراءمكتبة،بيروتفيالجل

بعدخراصانفيمدينةأكبرثاني،طرسمدينةفي(9501-01هـ)05458عامالنزالطالامامولد

)مامولازميخابورالىصافرأنالىالراذكاني،محمدبناحمدعلالفقهمنثئاوقرالاوبهايخابور،

بالتدرشوانثغل،حافلةأحداثاذلكبعدجاتهضهدتثمهـ.478عاموفاتهحتىالجوينىالحرمبن

نجبتدمق،الىوارتحل،للبادةوانقطعالتدري!هـترك488عاموفييغداد.النظايةالمدرصةفيمدة

التدري!الىفيهاعادالي،طوصإلطريقهفيبفدادالرعاد،مصروزار،حجئم.فالخيل،المقدس

فيتاشثقخزعبألغ.قؤياصنراتلعرالبادللعزلةأخرىمرةوانقطعتركهأنلى،ييرةمدة
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الثقافةأعلامأحدوهو-الجاحظاهتمامدلالةإلىالبحثأشارأنسبق

،الكتابوأهلالمسلمينبينالجدليةوالدراساتبالأديان-والعربيةالإصلامية

الفكرأعلامأحدفصاحبهأيدينا،بينالذيالكتابعلىهناكقيلماويظبق

الذهن-علىفتتوارد)الغزالي"اسميذكرأنويكفي،المبرزينالإصلامي

ومنزلتهالرجلمكانةحرلكثيرةوأحاصي!جمةخراطر-البرقبسرعة

،،الفلاسفة"مقاصدكتاباهيمثلالذىالإصلامحجةفهرهـلتازى،لاالتيالعلمية

تحول)نقطة-الشرقاويالئهعبدمحمد/الدكتورنظرفي-الفلادفة،و)تهافت

الثقافاتوبعض-اليونانيةالثقافةكادتالذيالإصلامي،الفكرفيهامة

أصالةعلىتعتمأو،الذاتيةملامحهمنجانباتطمسأن-أنثذالأخرىالقديمة

ثابتة،الفلاسفةاتهافتفيالغزاليوقفةكانت.ويتلاشىفيذوبليتميعقسماته

تزتيوأن،مؤثرةتكونأن-تعالى-الئهشاءوقد،وموضرعيةجريئة

،)1(.النمارتلكيباركوأنثمارها،

...والتصوفية،والمنطقية،الفلسفية:الجالاتفيفريداالغزاليكانوكما

فالكتاب،الكتابأهلمعالجدليةاللراساتمجالفيكذلكفريداكانوغيرها،

هذاتفردولعل،الميدانهذافيممبقهمنلكلمغايراثربايسلكمعناالذي

العنايةمنيحظلمالكتابهذاأنفيالأثركبرلهماكانوطرافتهالمنهج

المسلمالقارىأنأذلكالأخرىالغزاليمؤلفاتبهحظيتمابمثلوالاهتمام

الغزاليأنبيد،للوحينسبتهورد،الانجيلتحريفإثباتالغزاليمنيتوقعكان

عيسى!فيمعتقداتهمفدحض،بوحيهالنصارىافزاضأخذأنهبلهذايفعللم

نجيابرر،انظايةالمدرسةفيالتدريىإلىفعاد،لهالاستجابةمنبد!مجدفلمالتدريىالىالعودة

للموفية،وزاويةمدرصةجوار.الىواتخذ،بينهالىوعادأخرىمرةالتدريىتركانفيمارلكنه

جمادىمنعرالرابعالاثنينبوم!اللهتوفا.أنإلى،الروجةالحاضرينونلائفعلاوقاتهووزع

.الجزاءخيروجزاهبرحمتهاللهنغمد..طوسفيم(1111ديمبرهـ)50518الآخرة

غيرومن،ملمينوغيرملمرنباحثونوحققهمراتعدة"الجميلأالردكتابطغوقد

العزيزعد/الأصاذحققهكا،والفرنيةبالعريةأصدر.الذيشدياقروبير/الأبالملمين

اللهعبدعمد/للدكتورالمحققةالطبةالىستكونهناوإحالاقاعماديولكن.حلميالحقعد

.الرناوي

.(13)صالمحققمقدمة،الجيلالرد)1(
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النصهذامن-معتقداتهمتهافتفي-دعراه،.وأثبتالافتراضهذاواقعمن

بأنقؤمنونإنكمحسنا،:للنصارىيقولبالغزالىوكأننا.بوحيهيؤمنونالذي

دعرنااذا،..تبديلأوتحريفعليهيدخللموأنهبه،موحىالكتابهذا

كلامبصريح،عيسىألوهيةمنبهتزمنونماخطلمنهلكمونثبتبهنناقثسكم

")؟".أيديكمبينالذيالإنجيل

فيعقيدنهمف!صادببيانيمهد،الإنجيليةالنصوصالغزالييستعرضأنوقبل

أهلبينعليهمامتفقأصقيني"تقديمالىمنهايخلصممتغةعقليةكناقثمةالاتحاد،

العلم:

ظرايزها،دلركتالمعقولوافقتف!ن،وردت)ذاالنصرصأنأحدهما:-

،مرادةليستحقاكهاأنواعتقادتأويلهاوجبالمعقولصريجىخالفتلران

الجاز.الىرذها-ذاك)ذ-فيجب

وبعضهاحكم،اثباتعلىبعضهافدلتعارضتاذاالدلاثلان-:الثاني

امكان!أصتحالةالعجزأنفسنامنأحسسناوقدالامتعارضةنتركهافلا،نفيهعلى

واحد.معنىعلىمتظافرةجعلهاوامتناع،الجمع

فيالتجوزعلىالدالةالنصوصذكرفيالآنفلنثحرع،ذلكتقررلاذا

مسألةفيالتجؤزعلىالدالةوالنصوص،نفسه.علىالإلهية0يوهمما)2(اطلاقه

الأبنيوأنا،الأبرأىفقدرآنيومن،واحدوالأب)أنا:كقرله،الاتحاد

ونجمع،المحضةإنسانيتهعلىالدالةالنصوصبذكرذلئانتبع6)3"ثمفضوالأب

عنلفضورها--أفهاففئمئكصتمثشئئفالهمالمثيرةالنصوصوبينبينها

مشكلاتها،عنالغطاءوكشف،ايضاحهافيبالغين-وضنوافعمواتأويلها

)4(.،السناءظامرالزواءباهزالحقمعهترجغم!بلغا

-بالخصوصويهتم،انجيليةنصوصعدةالإسلامحجةيوردثمومن

ايضا.المقدمةمن2(289،)صالابقالمرجع)؟(

.!عيسىاللهنجييقصد).(

.،4/18:11أيوإلىلثر)،(

.(001،101)ص..الجميلالرد)1(
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نحمسةيخصه)1(،عندهمالأناجيلأصح-الغزالينظرفي-لأنهيرحناب!نجيل

انجيلنطاقعنيخرجولم،استدلالهموضعكانتصتأصلمن)2(نصوص

)كا...مرقسانجيلمنبنصفيهااستثمهد،واحدةمرةإلايوحنا

العقليةالمناقثمةالىيعود،بهااستثمهدالتينصوصهمنينتهيأنوبعد

علىواالرب"،الاله5لفظياطلاقوترجيه،بالناسرتاللاهرتاتحادلقضية

كتابهنحتتما،والفداءالصلبفيوعقيدتهموالنبوةالأبوةومسألة،!المسيح

وهي،المعضلات:أخرىوتارة،الشبهات:تارةيسميهمابعضبعرض

وتحاول،!المسيحشخصحولتدور-يوحنا)نجيلفيأغلبها-نصوص

.!عيسىجسدفيالكلمةوتجسدالاتحادعقيدةتأصيل

حامدأبيتأويلاتمعالاختلافأوالاتفاقنسبةكانتوأيا..ويالجملة

فهر،والتبجيلبالاحزامجديربهالتزمالذيمنهجهأنشكفلا،الثهرحمه

يمدصرنهالذىالنصلدىب!نمنيألمهماذ،للمعاندينوآنزئمللخصرمآقحئم

والإلزامالإفحامويأتيهم،الزائفةاعتقاداتهمصقفعليهمفيخر،خلفهومن

.يثمعرونلاحيثمن

-:هما)"(057تالصرىيحصبنالسمويلالمهتديأألي!هرد(افحام)كتاب(1)1

.(99)صالابقالمرجع)1(

.،1893504/و1717:22/و1711/و10:393/.أيو:انواليعلهي)8(

.(01:521ا)صمنالنمرصهلىهاصتعراضضغلوقد.32،/13أمر)،(

بنعوذابنشمراثلالحبر:)صلامهقبلاصمهكان،المفربمجىبنالموألالمهتهديآالاماهرا(

صيرتهمكتواالذينالقلاثلمنواحدوهو..حالاالمنريةالمسلكةمدناحدىناسمدينةمن،أبون

افي!ورؤيا.،)سلامهوتصة،واسرتهنفسهعنفهالمحدثر!لةكبجث،لأنفهموترجراالذاية

علرمفيضليعةاصرةأحضانفيلاقدالمو(لأنعرفناالرصالةهذهومن...مرتينفامهفي

صبطمنعائلةصيلةأمهوكانت،افي:(ي،"الرآببتومهبينيلقبأبر.كانجث،الرراة

نجاعذةكاوالف،علومعدةفيبرعفدأنهالمرأليذكر.)صرافيفيببنمنزلةأعلفيوهر،لاوي

منأخطاه(ظهرأنونجوتعبقريةمنبلغوقد،العلوممنوغيرهاوالماحةوالطبوالهدصةالجبر

بعضاويرمفيالأمراضمنالعديدتحالجطيةوأدوية،الهايبقلمهندسةنظرياتوابتكر،هسقر

الكب!منفياقرأنم،عقانديةمرروثاتمنآبلأعنورثهمانقدفيعقلهالرألاعملثمومن..يوآ
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عثشاأنوبعد،الإسلامإلىالمهتديندراساتشذىيفوحجديدمنهوها

بنوالحسن،الطبريربنبنكعليالنصارىمنأسلممنمعالسابقالمبحثفي

هنالاصلامالىاللههداهمممنآخرتيارطليعةيحىبنالسمواليأتي،أيوب

ولا.متقدة)يمانيةوحماسة،متمكنةعقليةبروحهذاكتابهفيكب،اليهود

عنهوكتبعرفهمنكللهشهد،مهندسطبيبرياضيعالمفالرجلعجب،

عقل.داعمالوتفكيرزوفةعنإسلامهكانهناومنالذكاء.وحدةالأفقبسعة

اللانين:منمتمكنااسلامهقبلكانمؤلفهبأناليهود،؟افحامكابويمتاز

ال!ببويرجعوتفاصيرها،التوراةعلومفيمتبحراوضليعا،والعربيالعبراني

ابنيهوذاأالرأبله:يقالكاناأنهالسمرالعنهيحكيالذي،أبيهالىهذافي

وتفسيىه:باصم،ولي!لقبوالرأب،المغرببأقصىالتى)فاس،مدينةمنآبون"

الانث!اءفيالترسععلىوأقدرهم،التوراةبعلومزمانهأهلأعلموكانالحنر،

هنامثلفيالمنطقيمنوكان،6)؟(ومس!ورهالعبرانننظرموالارتجالوالإعجاز

،العبريبالقلمبالكتابةأبيوضغلنى...)-:السمواليقولأنالأسريالجو

الثالثةالسنةكمالعدذلكعلمآخكنثحتى،وتفاسيرهاالتوراةبعلومثم

")2(.مولديمنعشرة

علدلاتهفيضكمعهلقىلاالذىاعجاز.الفاقدى،جبدةمطالعةالقرآنوطالع،الاصلاية-

هـ.558ماممنالخرعدليةاملاعهنأعلن!محمدنجوةصحة

انكما.مولدهقاريخبخعرضلمف!نه،الذايةيبمنهفيالمرالاوردهاالنيالكئيرةالكاصلورغم

تاريخفيالقفطيذكر.ماالااللهم،وفاتهناربخعنرلا،هذاعغشيئايلكروالملهترجمواالذين

الاد-!القرنفيترفيأنهوفاتهصن!يقتاقيالمؤكدوالقدرهـ..557شةمنفرياماتأنهمن2!اء

نخةعننقلهافهحموابيه!ود،أفحامكابهغطوحهناصخهـلأن565صنةجاكانوأنه،الهجري

ابنيان،القفطييقولهـكالاهءعنهلىذلكبعدعاضولعلههـ،565صنةيدهبخطالمزلفكتها

ثابأ.ماتأنهالمزرخرنوأجمع،المنمكررةاالنةافيالمه!ندسين""إعجأزكابألفأنهذكر(صبيعةابي

ا،صتاذحققهاالتيوهي،!افيورؤيا.العرأل)سلامقصة5رصالةراجع:الماصيلمنألمزيد

فيالجلدارط،مفصلةمقدمةلهماوكتبالهود،أ)فحامكتابمعالرقاوياللهعدمحمد/الدكترر

.،م1991هـ/ا،01النالثة،القاهرةبجامعةالزهراءومكتبة،بيروت

.(4،64)صهالمرال)!لامونصةابهودإنحام).(

.(47)صالابقالمرجع)0(
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الذيناليهودعواممنواحداليسفمؤلفه،أهميتهالكنابيكتسبهنامن

للبحثتزهلهالتيوالدينيةالعلميةمكافتهلهرجلدهانما،ل!سلامالثهمدامم

البراعةعالجهاالتيالقضايامنكثيرفينلمسولذا.والاستم!اجوالمقارنة

ومحمد-عيسىنبرةداثباتالنسخقضتيخاصة،الاطلاعوحنوالتمكن

السموالآؤلاهمااللتانالكبريانالقضيتانوهما-والسلامالصلاةعليهما

..الفائقةيىعنايتهالبالغاهتمامه

الغزاليمنهجكبيرحدالىيشبهفريد،م!نهجالنسخقضيةتناولفيومنهجه

بأنهم،اليهودمجادلةفيسبقوهمنمنهجينتقدفالسموأل،،الجميل"الردفي

الى)جعلفقدهرأما،يلتزمرنهلاكلاأو،يفهمونهيكادونلاكاناظروهم

عند-عنهاللهوأعماهم-تنزيلهمنصمن-أيديهمفييتلاولونهمماطريقاإفحامهم

من،بهأبتدىماأولوهذا.أيديهمفيموجودةعليهمحجةليكون-تبديلهم

.86،أص،0000أصولهمتقتضيهوماكتابهمنصمن،النسخإلزامهم

على-تأويلاأوصراحة-بهايسندلالتيالنصوصمنكثيرايرردثئمومن

بالتالي--يؤديمما،بوقوعه)قرارهمضرورةعليهيزتبمما،النخالترراةإئبات

تدلالذفي،!هعمديدعلىالإسلامبثمريعةالموسريةالث!ريعةنسخإثباتإلى

النصوصببعضالسمرالوششمهد.نبوتهعلىوالنصئيةالعقليةالدلائلكل

ولكنه،لهامستخرجأوليكنلمأنهصحيح،ص!بمحمدالمبثمرةالترراتية

!يالمرسلينخاتمنبوةعلىدلالتهاوكيفيةتحليلهافيجديدةابعاداأضاف

.012،:اا.أص

التوراةناسخجعلتالتيللأمبابالجميلتحليلهفيالسموالتفرديظهركما

يهوذازنامنيزعمرنهوما،بابنتيهلوطزنامنيزعمونهماقصةيؤلفالحالية

لوطقصةتلفيقعلىعزرأحملالذيالسببانيرىإحموألفا..ثاماربكئته

بنيوبينوموآبعمرنبنيبينمازالتالتيالعداوةأن)إلىيرجعوانجتيه

الأخبارأعظمليكرن،الهالمذاعلى.تلفيقالفصلهذاواضعبعثتإسراثيل

الإمامةجعلموسىأنعندهمف!نوايضا..وموآبعمونبنيحقفيفحشا
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منهموقتل،الهارونيينعلىوطأته)1(وثقلت)طالرت،ولىفلما،الهارونيينفي

إلىالتث!زقالهارونييننفوسفيبقي،داودالىالأمرانتقلثم،عظيمةمقتلة

لديه،حظئا،الفرسلملكخادماهذا)عزار(وكان،عنهمزالالذيالأمر

كانفلما.بأيديهمالتيالترراةهذهلهموعمكالمقدسبيتبناءالىفتوصل

فصقنيئالتوراةفيفأضاف،داوديالثانيةالدولةفيعليهميتولىأنكرههارونيا

:داودنسبفيطاعئين

)2(.)ثامار(:قصةوالآخر.لوطبناتقصةأحدهما:

يمتفي-لهمكانتاليالثانبةالدولةف!ن4غرضه-نقنرى-بلغولفد

.6هارونببنملركهمكانتبل،داودبونفيهاعلبهمكللكلم-المفدس

.152،أص

منبينهما،شخصيتينبينشاثعخلطالىبالتنبيه-أيضا-المموالويتفرد

هوليىهناو)عزرا(..8:فيقرلوالمغرباثمرقبينماوالتباعدالاختلاف

اذاف!نه(عزراأفأما،)العازار(تعريبهر)العزير(لأن،ئظنكما)العزير(

(عزرا)ولأن،والحروتالحركاتخفبفاسملأنه،حالهعنبنغيرلمغزب

.،(الناصخ):وتفير.(بوفيرعزرا)يمرنهدانما،بنيلي!عندهم

.أيضا،ا52أص

سابقيهبكتاباتيتأثرلمأنه-وغيىها-القضايابهذهالسموالتفرديعنىولا

الترراةس!ندفيالراترفقدانقضيةفيكتبهمانجمقارنة4المسلمينعلماءمن

جيايبدو،ذاتهاالفضيةفيوالجنيحزآابنكتبهبما،تحريفهاوأسبابالحالية

تفصيلوسيأتي-حزمبابنخاصة-الجليلينالعالمينبهذينالسموالتأثر

)3".السندنقدعنالحديثعندذلك

.ا،ولصموفيصفرفيأنجار.تراجع،""شارليالقديمالحهديبمناللثر).(

علبهم-الأياءعصمةنافيمانجهااليالصوصعنالحلبثكدبالفصليالفصنبنعنالحدبثصاق)1(

.تعالالمهئاءانالابهذايخاالئانيالفصلمنالثانيالجحثمنالرابعالمطلبفيوذلك-اللام

،1/41:2228الأولالفملفيحزمابنعندبما(13،541ه)صال!مرالاذكر.ماقارن)8(

.32(3،)صاالنيلضفاءفيوالجريني

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدسالحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود401

الباحثيسعلا،يحمىبنالسموالكتابعنالموجزالحديثهذانهايةوفي

أحسن.هىبالتيللقوموجدالهموضرعيتهللرجليسجلأنالاالمنصف

أبيبنالصمدعبدبنأحمدجعفرأبوأالخؤرجيغييذةأبيكتاب)12(

:()هـ،582تالخزرجي..ءعب!يدة

الاءوكرالمهنملة،العينبفتح)قيذةأ!بنالصمدعدبنأحمدجعفرأبوالأندليالفقههر

الصحا!الانبة)الامديالحزرجيايانصاريالحقعبدبنمحمدابن(مثناةبعدها،الموحدة

بال!كاءضبابهفيمشهوراكانم(،121هـ)9155آعاقرطةفيولد(.!مادةبنصعدالجيل

عاميفيفرطةانتابتالتيالفت!نفيمابرجهشاركأنهالمصالر.نذكرللحديثحافظا،والنبل

هذهوفيام(،1هـ)42547صنةحتىطبطلةفيبحمببهاوأصرام(4461/هـ)9530545/

ثئانحلمولا.سنةوعرينثلاثأووعربنانتبنابنوهرابدبناببنالذيكنابهألفالفزة

أخرى""بجايةومدنية،مدة""فرناطةف!كن،مكبةحياةعاضأنهصرىالتاربخ،هنابعدعنه

..عمر.أخرليبصر.كثأنبعدآ(1هـ)582187آعابهاترفيالتي"فاس،مديةاصتوطنثم

الفرطي،:نجفال،فرفيالأجاناعدةأبوئنسبوفد..الكنابهذاصوىكهمنبصلناولم

عدةأيماكتابتحقيقهفيضامةمحمد/الدكتورالأمتاذمقدمةأتراجع.رأصهسقطباعتارها

الأصناذأصدررقده!إ،.ت،.دالثانجةبالفاهرة،وبةمكتبةط36(34:)صالحزرجي

الحزرجيعيدةأدماكنابوالمجبما..الاسلام)ينعواننحتالكتابهذاشامةمحمدالدكور/

مهموئاتاحدىفيالثرقاوياللهعبدمحمد/الدكتورالأصتاذورايت،هـ،582صنةاتوفي

نقرلاناجتناومنا:قانلاالملكهذاعلبعزض،الغزالمطل!مام،الجيلاالردلكابتحققه

المحققمقدمة:الجميلالردأ،العلميالتحقيقفيالمحيحالمنهجيلانملافهو،التصرفهذامثل

راجعبأنصيادتتفضلالنقدهذاعلىشامةعمد/الدكتورأضاذنااطلحتوحينما((91)ص

:الأولالكتابفعنوان،التحقيقفيعيهااعتداليالثلاثالنخفيالكتابعوانمعي

عدةعلىالردفيالصبانمقامع8:الثانيةوفي،،الايمانروضاتومرانع،الصلبانهامات"مقامع

الثاثةفيالكتهابعنوانأماالإي!ان،،روضات5أيضا!مىانهالهاشفيناسخهاوزكر،اياوثان

الدينعز:حجةيتضمن":يابماالعنرانهناتحتناشرهاوذكروالاطل،الحقبينالفاص!!8:فهو

أتراجععبهبهاللهفتحبماالنخةهذهعلفضيلنهعفبوقد6اليركعقارحناعلالمحمدي

رقمها!فيالكتابعنوانقضيمامناتثةفضيلتههعاودثم،46((:4.)صشامةأ.د/مقدمة

عوانحرلالببنالاخنلافبذكر،الكتابفنفيالمذكررالنرانعلالنعيىفي(911)ص)6(

يعقبثم..وتاخيرتقديمأو،ونقمانفلادةينما،الزاجمكبراصحابالمؤرخنعدالكاب

مرضرعه،مناتاصا،والمجةالإملامابينعوانلهاختارانرايط،ولهذاأ:تانلافصيته

حكذاالكتابعوانفجاء،عيدةأيماإلىنتهوهرفييختلفلمبماذيتهثم

والمبجة،الإملام"ببن
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شنهاالتي،ال!نمث!طةالتنصيريةللحركةجليةصررةالكتابهذايعطي

سقرطبعد،هناكالبقاءآثرتالتيالمسلمةالأقلياتعلىالأندلسفيالنصارى

والحينالحينبينقساوستهمأحدفتيءماالذين،الفرنجةنصارىأيديفيالبلاد

منكئيراوجوههمفيويثير،المسلمةالجالياتعلىضاريةفكريةحملاتيئمن

قدرعلىالمسلمرنهؤلاءيكنولم).وتعاليمهومبادئهالإصلامحولالثبهات

إلىدفعتهمالدينعلىغيرتهمولكن،عليهالردمنيمكنهمالدينيةالثقافةمن

عبيدةأبافوجدوا،القسيسهذاتفحمب!جابةقذهمي!طيععمنالبحث

بهايردونالتيبالإجابةيمدهمفكان-الاطلاعكثيرضاباوكان-الخزرجي

القسيس.أمئلة

،)1(الميحيةاعتناقالىفيهيدحوهكناتاعيدةأبيالىفكتبذلك،القسيسأثرك

فرد-يدعيكما-الإسلامءومساوي،فضائلها-نظرهوجهةمن-لهمبئتا

)2(.،يدلهدبنمنحزفوهماشارخا،مزاعمهعلىفبهرد،بكابعببدةأبرعلبه

الا،عليهاوالردالشبهاتلعرضمكزسالكتابمنكبيراجانباأنومع

أبوخصصفقد،المقدسللكتابالنقديةالحركةفيممنكرلاالتيإسهاماتهلهأن

تركيزهواتجهالتحريفقضيةلمناقثصةالكتابفيبهبأسلاحيزاعيدة

نصوصبينبل،الأربعةالأناجيلبينالظاهرةالتناقضاتابرازإلىبالخصرص

والغزاليحزمابندربعلىسارأنه..كما(431:157)صالواحدالإنجيل

النصوصعلىمركزا،يقدسونهاالتينصرصهممنالقرمعقائدنقضفي

ورسالتهلنبوقهوالمثبتة،!المسيحلألوهية-تأويلاأوصراحة-النافية

هـأ.هـ582سنةاتوفىالخزرجيعيدةألماكتاب

،غيرهعلىالعنوانهذالايثارالثانويةالأبابمنأنايضاضامةمحمد/الدكتورأستاذناوأخبرني

-الفرانهذاانحينيخا،مانوعاثملالومالعاديالقارىأذنعلالقديمالاصمؤفعأن

تجرلا.واكنروطأة(خف-إيىالمثارالحادالاختلافإلوبالظر

،6ب"الميحنتيتهمالقرآنفييأتالأنه،)النصارى،بتيغتحدإلىدانمانفيتميل)؟(

هذهانصحيح...بالميحنتيغمقابلفي6)عمديونالملمينيمرنف!نهموايضا

ناالا-المحرفةاصفارهمعلى،المقدسالكاب315ك!طلاق-بالغبةعيهمعلماصارتالتية.

قبلا.وأقرمصلا(هدى-نظريمافي-بالضارىتيتهم

.36(4:3)صالمحققمقدمة).(
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الصلبحادثةنفيعلىبهايستدلالتيالنصرصوكذلك1(،127:42)ص

،للنصوصتحليلهفيالفذةالرجلعقليةوتتجلى.(158:916)صالمزعومة

.المحرفدي!نهمبنيانولهدم،القومعقاثديدحضكلام!نهاوالخروج

عنتحدثفقدومتتاسنذاب)التوراة(الم!ماةالأسفارنقدعبيدةأبويغفلولم

بوقوعه،مجزوماأمرتحريفهاتجعلوالني،بهامرتالتيالتاريخيةالظروف

بأنهايصفهاالتىالنصوصمنالكئيرمستخرجا،المقنفدالىذلكبعدوانتقل

هيالتيوالخرافاتالبث!يع،والكفر،الشنيعوالتحريف،الأكاذيب)من

التوراةسندنقدفيكلامهمنوواضح.24(.)ص،العجاثز...حديث

)1(.منظمترتيببدونولكن،عنهأخذعمنأوحزمابنعنأخذأنهومتها،

القاصمئعذوالذيالمثمهور،التمجيديالغرضأيضاعبيدةأبويغفللمكما

يراهماسردفيويتمثل،المعروفةالجدليةالمزلفاتأغلبفيالأعظمالمثمزك

هذهوتراهوالجديد،القديم:العهدينأسفارفي!محمدالمرصليننحاتمتثيرا

،الأحيانأغلبفيبلفظهاكتابهنصرصناقلا،الطبريربنبابنمتأثراالمرة

)2(+قليلةأحيانفيوبمعمناحا

تفردقدف!نه،كتابهقضايامنلكئيرمزصئئايكنلمدانعبيدةأباأنوالحق

إلى-خاصة-بالنظريستحقها،التيالأهميةكتابه4لرليالتيالتحليلاتب!بعض

كانالتيوالفكريةالمعيشيةوالحالة،بتأليفهأحاطتالتيوالملابساتالظروف

)3(،الغاشمةالنصرانيةالسلطةظلفيالإماراتبعضفيالأندل!مسلمويحياما

وفه..الإصلامحظيرةمنلإخراجهمالفرصةتلوالفرصةتتحينفتئتماوالتي

بعد.ومنقبلمنالأمر

بننصرالمهتديأ(النصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانية)النصيحةكتاب)13(

.1041:228/الفصليخاحزمابنذكرهبما،2(23895:)صعبيدةأبرذكرهماينارن).(

.(013:602)صوالدولةالدينلاالطبري!لنابنذكزبما،23(412:0)صعيةابرذكرهمابختارنإ"(

الفاشمالنمراف!الاحتلالنيرتحتوتتها!أتتكتابهرجياقييخهاألفالتيطليطلةأنيلاحظ)!(

مى.97،صنةصغرأولايخادقطتلأنها
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)؟":هـ،958تالمتطببيحى

منالنابعةالعلميةالدقةبينيجمعكاتبهاالقدر،جليلةالحجمصغيرةرسالة

حلقاتأحدوهرأديبا..شاعراكرنهمنالنابعةاللفظيةوالبراعةطبيبا،كرفه

البيئةحبنصرانيااصلامهقبلكانافيسلام،الىالمهتدينمنالمباركةالسلسلة

لدينهما،متبعاأبركما،ملةعلىنثمأتدانني"...يقرل:كنافها،بينلأالتي

أياديهوعئتني،ورحمتهتعالىالمحهألطافشملتنيأنإلىلطريقهما،ومقتفيا

،ووعيدهغضبهعنوالخلاص،توحيدهفيل!خلاحماالثهفرفقني،ورأفته

والإلحاد،الشكطريقعنوصرفنيالميعاد،يومهرلمنيغجيماإلىوأرشدني

قفؤآدلة!ل!قن)فاتبعتهالصوابالىوهداني،فقصدتهالهديعلىودلني

،الضلالعنفعدلت)2(،(ئصشيداولباتةرمخذققنئضيلؤقفآتئفتد

)8(

)2

لمحققفيالثرقاوىاثهعدعمدلمالدكورعيهااقمدالتيافلاثالمخطوطةالنخيخلفلم

اختلافوقعحبنفي،النصرانجة،الملةفضبحةفيالا!انيةالنصية5اصمهاانملىالرصالةهذ.

وح!ف،)حد!هافياك!طبب،صعيدبنعىبنمجىبننمر8بينما،المرلف31فيببر

اصمه،:رصالهخلالمنالرجلعننعرفهماوكل..افافةفيايحص،وحذف،الثانيةفي،"عى

علالردفيالرصالةهذهوألف،صيقوتفكيروبحثنظربعدأصلمثمفمراياكان،طيبوانه

اسمهطبترجمةفيأسهبتحينيخا،تمما!اصكتتفقدالتراجمكتأما..الابقدفيأهل

،الصرةأهلمن،اثيياشاعراطاكانوأنهالميحي،أوالنصراقاقطبصيدبنبحصبنمجص

هـ.958شةرمضانشهرفيبهاتوفىالتي

بنانمرنفههويجى،بنايجى(نالرقاوياللهعدمحمد/الدكتررالأصتاذاشتجوتد

دونعنهالبافرنوففل،لهمنرجماندمعدالأولالاسمكتابةفيوقعتدنصجفاوأن،،مجص

نقللأنههـيقيا-954صنةبعدعاضقدمجصبننصربأنالانراضهذاعلهـلدلل.تمحيص

كنبروصفته،طبيبالرجلينكلاوايضا:-،المعريالعلاء"ألمائزوياتمنشعريةمقطوعة

وحنوالفخامةالجزالةحيثمن-تدلأيدينابينالتيوالرصالةشاعر،(ديببانهالزاجم

لانإننا،ذلكومع-قائلا:الرقاري/الدكتوريختمئم..ئحيدأدبصاجهاأنعل-الك

يكوا.هذاافزاضناتحققولو.،ضالفيمهداصحةعلحاسمادل!ينهضصقناهماانندعي

/الدكتوراياصتاذمقدمةأنرأجعهـ.958صةالمرةفيتوفيقدالمتطببمجصبننصرالمهدي

للئرةأنصحردارط،(:18اه)صيجىبننصررسالةلتحيهقالروقايا"عدمحمد

.،إلهاوأجيلعيهاأعحدالتيالطبةوهي،م8691هـ/ا604بانقاهرة

.()17الآيةمن:جزهالكهفصررة
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المقدمدالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود801

،الملحدونولعتقدهالمبطلونيقولعماتعالىالثهونزهت،المحالذلكونبذت

)؟(.كبيرا،علواالظالمونيقولعماالثهتعالى

ورغبته،بالإسلامالغامرةفرحتهبمدىيحصبننصركتابقارىويثعر

والكفرالجهلغياباتمنفيههمماإلىالسابقينقومهتنبيهفيالصادقة

التيوالملةئسخت،التيالث!ريعةمنالئهأنقذنيوحيث):-يقول،والضلال

أهلهوعلى!الأنامسيدشريعةواتباع،الإسلامبديناللهوشرقي،طمست

،النصارىأحوالمننبذاأذكرأنأحببت،الظلاممصابيحوأصحابهالكرام

صاحبكلأوردماأو،وضلالهمواعتقاداتهموآراثهممذاهبهمواختلاف

نضم!طوماالفدس،والروح،والابن،والأبالانحاد،:معنىفيمنهممذهب

ومااليهردأخذتهأنالىولدحينمن-مريمابن-الم!يححالعنأناجيلهم

،الصلباناتخاذهموأذكر،الآنهيوكم،الأناجيلكانتوكم-بهفعلوا

وسمبتانخذوها.وكيففراببنهم،وحالللصور،وصجردهملها،ونعظبمهم

وئطهزصريرتهم،وتكشف،عقيدتهملوضحمختصزوجعلتها...الرسالةهذه

وفهمالقدماء،أخبارعرفقنمنهمعليهاوفاذا،كفرهم)3(ولثئثأمرمم،

الم!لمين،ومذاهبالدينأصولشرحمنالماضينعننقلوماالعلماء،أقوال

أصللاعتقادهمليسالأكيار..،لأروتبعالأغرار،مناهجسلكقدأنهعلم

لابحهالواغزوايعقلرنا،لابقوماقتدواقد،اليهئشندبرهانولا،عليهئغؤل

)3(."يفقهون

بهتنا!لالذيمنهجهفيالسابقةالمرحلةأجواءإلىيحىبننصربناولعود

مطلقشبه(عمادأيعتمد72(56:)صالأولالفصلفيفالرجلمحثه،قضايا

-القومعقاثدعرضفيأيوببنوالحسنالجبارعبدالقاضيكتاباتعلى

،الكلامعلمأجواءإلىبناترجععقليةبطويقةوتفنيدها-المختلفةفرقهمحسب

التفكيرعلىيعتمدوطبيبعالمفالزخلغرؤولا.والمنطقيالفلسفيوالتفكير

حيث-العراقمنأي-البصرةمنأنهإلىبالإضافة،المنطقيالرياضي

.(94)صالإيهـانبةالنصبحة)؟(

المحقق.إليهيتهاالناسخصخطأأوابمطب!-3خطاولعلهاتثت،:الأصليخا).(

يه.باختصار!552،ا)صالإيمايخةالصبحة)"(
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الاعتزالية.خاصةالكلاميةالمدارسازدهرت

الثاني:الفصلينفيتجييئاظهرفقدونقدهاوتحليلهاالنصرصعلىالتركيزأما

ألرهيةدعواهمعلىبالنصوصاس!تدلالهميحىبننصريناث!حيث،والثالث

وانفراد،الأناجيلبينالتناقضعنيتحدثكمابه،--تعالىاللهواتحاد،المسيح

ورغم،ناحيةمنأهميتهارغمالآخرونأغفلهاووتائع،بأحداثأحدها

جميعا،أخبارهافيال!ث!كالىيفضيمما،اخرىناحيةمنالجميعأمامحدوثها

.(78137:)صكلهلهذانج!نماويورد

دعراهمعلىرذهفيأيوببنالحبسنذكرهماحرفيايحىبننصرنقلوقد

...والأبرصالأكمهدابراءانمغدين،وضفاءالمرلى،احبانهبدللالمسححالرهط

القديمالعهدنصوصالىفزعفقد،يديهعلىظهرتالتيالخرارقمنوغيرها

أخر،أنجياءيدعلى-أحيانامنهاأعظمبل-الخوارقمذهمثلظهورليثبت

لأنفسهم.هزلاءيذجمهاولمالألرهية،إلىينسبرهملمذلكومع

لإيراد-الجدليةالمزلفاتمعظمكعادة-الرابعالفصلخصصثم

المرصلينوصيدابخييننحاتمتبث!يرافيهايرىالتيوالإلمجيلية،التوراتيةالنصرص

ابنصاقهماعلى-أيضاكالعادة-اعتمادهوكان،15(138:0)ص!محمد

.المضمارهذافيشراهدمنالطبريربن

تالجعفريالحسينبنصالحالبقاءابرأ(النصارىعلى)الردكتاب1()4

هـ،)1(:632بعد

والاماآالفقيه"اليئكثيرةبألقابمبرقا119صليالمخطرطكوانلمحتالجمفرياصمئذكر)!(

صاجهاكونمنالألفابهنهبنوحيماومع6الجعفريالحبنبنصالحالدينتقيالفاضل

محم!مهممدمهفيحاننمحمدمحمد/الدكتورلمولكما-لهزكرلااثهالا،مرفولهمعروفهشخمه

بينالفكريبالجدلاهتمواممنالغربمؤرخيكدولا،العريةالتراجمكنبفي-معناالذيللكتاب

لكتابتحقيقهمقدمةفي-عوضزكيبكر/الدكتورباصتاذناالحاليملبل،والنصارىالملمين

أنلى:الجعفريكابالمعودييخهلحصالذي،الإنجيلحزتقنتخجلينالجليلاالمف

الحنبين-فيههاارجع،تقرياآأعراخمةلملةوةلمرميالجعفريترجةطبتأسيا"وثهد...ه-يقرل

الادسالقرنوبخاصة-الحا،والتاريغالاصلاسالتاريخكتبوامهات،الزاجمكتبيل-والحين

القرنه-:وصرابهمطبيخطأولعله،با،صلكذاأالهجرىاقاصالقرنوكذلك،الهجريوالابع
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الإسلاميةالد!راساتحقلفيفريدةظاهرةتمثلطريفةقصةالكتابلهذا

كتابهألفقدفالجعفري.الخصوصوجهعلىالجدليةوالدراساتعموما،

الكامل،الملكهـإلى618عامالرومامبراطوربهابعثرسالةعلىرذاالأصلي

النضجمرحلةفي-يقولكما-وقتهاوكان،عليهابالردالجعفريكلفالذي

عمرهمنالأربعينفيكانأنهأي،الث!بابمرحلةتجاوزأنبعد،عمرهمن

.،الإنجيلحزفمن"تخجيلكتابهوآسنقىتقريبا

وعاود،وقتهاالجدليةالحركةفيجديدةوأحداثظروفجذتثم

الىالجعفريفعمد،والمسلمينالإصلامضدوالأسثلةالثبهات)ثارةالنصارى

فيورغبة،ناحيةمنوالأحداثالظروفلهذهمراعاة،الكبيركتابهتلخيص

في-الملخصلهناوكان،أخرىناحيةمنوالضبطوالوضوحوالدقةالزكيزمنمزبد

النصارىفضانحفيالمشهودالواضح)كناب:أولهما،عوانان-المخطرطات

فعر،بذلكالعلم(هلىصالتكا،اي!ناروكتببالزاجمالحاصةوالمرموعات،،الهجريالعاشر0!

التجاهلهذاتعيلالىبيلبكر/الدكوراشاذناكانولنن.المذكررة(المقدمةمن33أص،الطب

يذيعانقييهوماتأخربلدإلىارتحلأنهأو،الكابهذاصوىمصنفاتلهيكنلمالجعفريبأن

نأترجحالىبيلحانينعمدعمد/الدكورف!ن،)هالهالزاجمكبأصحابتحئذأو،صة

وهي،الفقه(و،الحديثأو،كالتفيم:الحالصةالإملايةالعلرممنعلمنيينغلمالجعفرييكرن

فيها.النابغينالىالمزرخينانظارومدالمجتمعباهتماآتحظىكانتالتيالعلوم

الأصليكتابهثايابينمنيلتقطأنسوىالجعفريعنشيءمعرفةيبفيمنأمامتقىلا،هنامن

محمد/الدكتورفعلهماوهذا..مامعلومةمنهايتبطأنيمكنهناكاوخامن)ثاراتونحتصرات

مصر،فيالفطاطمدينةيخاييشكانالجعفريان)التخجيل(مقدمةمناستظجنما،حسانينمحمد

فيولدقدوأنه،كتبهاعلالاطلاعوسعةبالنصرايةيتملمامعرنةفيبالنبرغعلمانهابينصعروفا

توفيوأنه-تقرياعمرهمنا،ربعينيبلغهـكان186عامأنهعلىنجاء-الهجريالادسالقرنأواخر

علىقراهاأنهوذكرنختهعلالتاريخهذاسجل)التخجيل(كتابناسخلأن،حى632بعديميا

المقدمةتراجعأ00مرتينالكتابهذافيهااختمر،معلومةغيرمدةبعدهاعاشأنهيرجحمما،المؤلف

ط،(41:ا)صاالنصارىعلالردلكتابالمحققةلثرتهحمانينمحمدمحمد/الدكترركتهاالتي

تراجعكما..م8891هـ/ا904الأولى،بالقاهرةوبةمكتهتوزيع،تطرفيبالدوحةالمدارسمكتبما

حزفقنتخجيلينالجيل"الم!خبلكابغققهيخاعوضزكيبكر/الدكتوراستاذنامقدمة

تلخيصمحاولا(الهجريالعاشرالقرنعئما،ؤمني1المسوالمالكيالفضلابوألفهالذيأالإنجيل

.،ما؟39إلؤاحرغطاالإفبفيحزف،تن"تخجيلالجحفريكتاب
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.المساثل،العشركتاب5:والثلأليواليهود"،

،للكتابآخرملخصايكتبالجعفريجعلالذيالببالواضحمنوليس

"؟(.ويهتمأيدينابينالذيالكابوهو،النصارىعلى"الردالمرةهنهأسماهوقد

-:التاليالنحرعلىمرتبة،مسائلصغكعالجةفيهالجعفركط

.64(57:)صالثهابنالمسيحأنزعممنعلىالردفي:الأولى11(المسألة

.75(:6ه)صالاتحادابطالفي:الثانيةالمسألة)2(

.76(7:ا)صوالصلبالقتلدعرىابطالفي:الثالثةالمسألة)3(

.97(77:)صالثالرثدعوىابطالفي:الرابعةالمسألة)4(

هذايومناالنصارىبأيديالذيالانجيلتناتضفي:الحامسة)5(المسألة

.86(.8:)ص

.49(87:)ص!المسيحنبوةاثباتفي:السادسة)6(المسألة

.(9:127ه)ص!محمدصيدنانبوةاثباتفي:السابعةالمسألة)7(

الحججبأقوىيكتفي،ومركزاصريعاالقضايالهذهالجعفريتناولكانوقد

الأصليكنابهالىالقارىيحيلالمواضعمنكثيرفيتراهولذا،البراهينوأمق

-:يقرلالاتحادفيعقيدتهممناقث!ةبعدهوفهاالتوصعوالاصتيعاب.أراداذا

من"تخجلبالملقبكتابنافياستوعبناقدلأنا،القدرهذاعلى)ولنقتصر

للأنجياءذكرناهاإلاآيةالميحالسيدآياتمنئذغولم،،الإنجيلحرف

والنسطرريةالملكية:الثلاثالفرقتناقضأوضحتوقد...منهاوأعجب

،)2(.المذكورالكتابفيالردفيعليهمويالغتالاتحاد،فيواليعاقبة،

التي،الخامسةللمسألةتناولهمعرضفيأخرىمرةالاشارةيعاودثم

:يقولحديثهبدايةففي،النصارىبأيديالذيالإنجيلتناقضلبيانخصصها

عجيب،تناقضعلىاشتملقدرىالنصبأيديالذيالكتابأناعلما

الأعل.الىالرجوعدونالملخصملالاعادتعيلقيلبعدجأقي)؟(

.7(.)صالنصارىعلالرد:ينظر).(
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الملقكتابيفيذكرتوقد.متأملعلىيخفىلاوتكاذب،ظاهروتعارض

لمعةعلىههنااقتصرنالانا.كثيرةجملةذلكمن،الإنجيلحرفمنب)تخجيل

ذلكمناعتقدوهماوفساد،نقلوهفيماالقومتخيطعلىتأئلهاقنتدل

*النبذةهذهعلىولنقتصر5-:يقولالمسالةهذهنهايةوفي)؟(،...،وتعفلوه

")8(....الكبيرالكتابفيالئقنطزنثفقد،كتابهمتناقضاظهارمن

الحقوله-القارىيتساءل)وقد-:حسانينمحمدمحمد/الدكتوريقول

الأصليالكتاببححميىالمع!اد-هوكما-نمململماذا:-النساؤلهذافي

علىاجابةونقول3(لهملخصتحقيقالىوعمدنا،الإنجيلحرفمن)تخجيل

-:الثساؤلهذا

هوذكركما-ضاباكانعندماالمؤلفحررهقدالأصليالكتابإن:أولآ

نأذلكومعنى-ذلكبعدلهملخصلإخراجتبريرهمعرضفيصراحةذلك

عليهكانالذكطالرضععلىبهمقتنعايعدلمتأليفهمنفزةمروربعدالمؤلف

فيومفيداأساسيارأهكاالجديدةالنصخةفيمحتفظا،تحريرهب!عادةفبادر

بساعدولا،للفكرثتنالبدو،حومنمفبدغبىرآهماكلطارحا،موضعه

الأصلي-كعابهفيحشربوجودنفسهالمزلفاعزفوقد.الموضوعوضوحعلى

فيأي،الشبابزمنفيحررهأنهذكرعندما-مباشرةغيىبطريقةوذلك

وضوحه.وعدموتشرلةالفكراختلاطزمن

6مسودة8عبارةالأصليالمخطوطمنالثانيالجزءنهايةفينقرأإننا:ثانيا

قدالعب!ارةهذهكانتإذاماندريلاونحسن،الناسخلخطمغايرنحطمك!توية

عنه-الثقةليرفع-أيدينابينالذيللملخصتحريرهبعد-نف!طالمؤلفكتبها

ممنللمخطوطالمطالعينأحدنحطكتبتقدأنهاأم-الأصليالمؤلفعنأي

المؤلففيهاجمع)مسودة،الأصليالمؤلففاعتبر،لهملخصوجوديعرفون

.؟ذلكبعدوتركيزوتلخيصبوضرحتحرسهاأعادثم،محررةغيرمشتتةأفكاره

للمخطوطاتالمحققينبينالعلميالعرفجرىفتهد،أمرمقيكنومهما

.8(0إصالابقالمرجع)1(

86(.)صنفهالمرجع)0(
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علىالإقداموعدمللتحفظكافيااحدهافي"مسودة،عبارةوجرداعتبارعلى

هذهتحمللااخرىنخةعلىالعثررفيالأمليضيععندماإلا،تحقيقها

نحطوطان)ا"-الحظلحسن-للينا)ذ،لذلكمضطرينغيرونحق.العبارة

كرنهفوق-يضعهمما،الأصليالمزلفلهذاتلخيضاالمؤلفكتبهماآخران

بالتحقيق.الأحقيةحيثمنالثالثةالمرتبةفي-)مسودة،

لكت!ابهالمولفوضعهنحتصرآخرهربأيديناالذيالمخطرطإن:ثالثا

الكلمةأو،ا،خيرةالطبعةكثابةيعتبر-الناحيةهذهبن-فهر،ا،صلي

اصتبار.إيباحثين،علوحل!يحعلهالصفةبهكبىكرنه.الموضوعفيلها،خيرة

.،)2"الموضوعفيالمؤلففظروجهةعن-تاريخيا-ئعبراللىيوحدههراذ

أييالثيئيدعلىانجرىمرةآبالاهتماأنكالمحظيالجعفريكتابيلبثلمثم

اختصر.حيث،(الهجريالعاثرالقرنعلماهمق)لملعودىالمالكيالفضل

يي.الالمحيك،حرفمننحجيلمنالج!ببلىلاالمتتخب-:المسسكتابهفي

واظهار،آوالأوهاالفسادمنأنص!رىحعضفيكلاالاعلا،)كتاب،)25

)"(:الفرط!؟،أ(وال!لاآالصلاعلبه-محمدفيمافبوةولأ!باتألاصلاآثى!دن

الجيلالأصناذفضبلةأنولو،ناياالعلميوللجطأولا،الا!اقالمجطفيالنعبرهدعلانحفط)0(

وابل.اوفقهلالكان،اثهبحمد:او"اطهبتوفيق:فال

.أنحفق(أمقدمه(951،)صالرد)"(

4141إياولالقاهزفيموضزكيبكر/الدكتورالجيلاصتاذناوثر.حققهالذيالكابهر)،(

.آ3991هـلم

منفلاتعل!كشابأنالقاحجازيأحمدالدكور/محقته!ى..ا؟الكابهنامولفهومن)1(

اجا.محهدعطوطاتنهرصتذكر.مآأورراثملمةوفي.الترطيالامامتأبفمناتالحارج

أحدألفهكابملردوهرالقرطي،تاليا:أنهمنالعريةاللوللجامعةالنابعالمخطوطات

هـ684صنةفهفرغالمؤلفوأن،قرطةلىطيطلةمنبهرتالوحداية،ئ!بنرصاهال!صارى

المحروكه.بالكزفي

هرلاعلاآاكابمؤلفالقرطيأنمنالعرلماايادبتاريخفي،كلمانبرو"كارلذكرهماأوردثم

،حكام"الجامعالعلميواصمه،القرطي"تنسيرباصمهاثهرراتنيرصاحبالترطبيآالاماذاته

احمدبنمحمداللهعدأبرالدثنشآالاماوهرالفرتان،،وأيالنةمنتضمنهلماوالمينالقرآن

القرط!.الخزرجيايانماريتزحبنبكرايىبن
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-:عدةوجرهمنفريدكتاب

المقدكلالحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود

فيوفهجه)القرطبي:عوانلمحتللدكترراةرصاقهفيزلطعمودالقصيا.د/انوذكر!

البغداديباضا،صماعل)تتداالمئر،الفرطيمولفاتضمنالاعلاأكابصاقاتفير،

العر!ما.الأدبتاريخفي،كلمانبروكارل5والعارنين،اهديةكتابصاحب

منالسادصايومفيمنهفغقدمولفهأنيفبدماالكنابنهابةفيقالالامحلاآناصخأنلاحظثم

.انهلامنواستح!جالمطبرعة(النخةمن584)صالمحروصةهـبدثق726منةثبانثهر

هل!ااصت!اجهوأيدها671آعاترفيالأخيرلأنالمذهـهالترطيهوي!الاعلا،مرلفالترطي

كنابفيلهترجمتهفيالمفرالقرطيمرلفاتضمنالاعلاأي!كرلمالمالكيفرحونابنبأن

صاحبأسلوبعنبخنلفالاعلامصاحبأسلوب!لأنب،،الملأعانفيالملهباالدياج

كبهاالتيالوافيةالزجمةطالعتوقد.6(/هصالاعلاآمقدمة)تراجعالخ.النفير.

ليىمافهاأجدنلم،وعمدتهوأخلاتوه-!ماتهالمفرالقرطيأالاماليىةزلطالقصيأ.د/

الزاجمكتبأوردتماوكل،الكركاودثقللالمفرالقرلجيذهابللبيدمنأوقريبمن

بدفيالأحرىهيصفوتاحنىأضيلبةفيفلبلاافامبكونقدفرلجةمنخروجهبعدأنهبفبد

الىرحلومنها،أصلا!لتهاعنالعلميلفىطويلةمدةباآنأفاالاصكندريةالارلمحلنم،الفرنجة

فيالمقامبهراسكرالصعيدالىارلمحلثم،الأصلال!ةبعضالفيهاجلىيسبرةمدةبهاآوأقاالقاهرة

لرحلةذ!لرهناكويى..ودفنماتوبها،خميب،بنيمنية5وفت!هاشكانتالتيالميامدية

.انآللللقرطي

فظرا،المفرللفرطبيمالاولكتابنسبةبخحعبقسئللمالقصيي/الدكتورأنهذاالىأضف

-ساجع:أوابفدإديكلمانبروتالهمابذكروأ!ي،الأصلموضوعهعنالمالةهذ.لابتعاد

والفريب.ام،هـ989ا104بالكويتالقلمدارط،5(6:0)صالتف!يرفيرمنهجهالفرطبي

المخطوطاتاجاءمعهدفهرستيذكراليزاتهاهيكلمانبروالبهاأئارالتيالمخطوطةأنهنا

يقولالتيوهي،حالابالأردنمدينةوهيأهـبالكرك684صنةالتألفمنفرغمؤلفهاأن

هـ.672صنةتأليهامنفرغأنهالأصلنهايةفيكتبالمزلفان:ناصخها

تأليفمنالاعلام،5كتابانبالجزماباحثيستطغالذيفالقدر:صبقمالكلومراعاة..ل!ا

العلماهمنغير.اوالقرآنمفرالترطيهوه!ايكرنأن،ولكن..قرطيأندلىعالم

وتجقى،مجالههذالي!بحثإلىتخاجفالمألة-كثيرونوهم-"القرطبي"بلفالم!هورين

الىنسبتهصحةلاحتمالونظرا..سديداعليانحععاللكتابتعالىاللهيرأنالمفتوحةالقضبة

مثزك-مرجععلمحااعتمادهمااو-عليهالقرافيلاعمادونظراهـ،671المتوفىالمفئرالفرطي

الإحالاتوكافةهـ.468اقريخاالقرايخاالدينضهابكتابعلالزتيبفيالكتابهذاتذمت

العر!التراثدارلرتهاالتيالقاحجازياحمد/الدكتورطبةالتعودالكتاببهذااتعلقة

.بدون،بالقاحرة
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511الأولالباب-

،أبوابوأربعة(مقدمة)صدرالىالكتابتقسيمفيالهائلةالبىاعة:أو!ا

،الكتابتأليفزمنفيمعهورةفير(كادكلية)علميةروحال!قسيمهذاففي

نالية.طويلةأزمنةفيبل

الأمرنهايةفييظهر!يث،الكتابأبرابترتيبفيالتامةالدقة:ئانيها

ب!بسرلهالناليالبابالىالرابةبابكلبسفم،الحلفاتمشظمةبدبعةكل!لسلة

نجديع.ومنطقيعقليتسلسلفيوسهرلة

مولفاقهممنوأ-دوالهمم!اهبهممحكاية،للمخالفبنآالناالانصإف:ثالنها

يانفي)،ا،ولالبابمنالحاد!الفصلمفدمةنيبفرل..ويألفاظهم

معهموفنكلم،أواثلهممل!اهبالفصلهلافينين:ا،قانبمفياخنلافهم

كمابألفاظهممناهبهمولمحكينعالطهضاءانفبهامساثلهمونوضحفيها،

ممبعتبل،فقطعنهمعلمائنانقلعلىذلكفيأعؤلولم،كمبهمفيوجدتها

كلاآينقلعلةفي.مواطقترا.ولدا)؟".6المرفقوالمه،كعبهممنأمكتىما

كتابصاحبقال:يقولأو"ضص،أسقفهمأو،"أوجستينقذيسهم

صبفو.عمنبختلف-هكفي-وهر.الخ..كلاكتابصاحبفال،المسائل

.كبيراإهتماماالمسألةهلهيعيىونلاكانوا:ممن

،الكنابأهلمنافنةفيوالنفلبةالعفلبةالجرانبببنالكبرالنوازن:رابعها

ا،جواءإلىبالقاريءتعودعقلافيةمناقثةوالاتحادالأقانيمفييناث!همترا.)ذ

بعنقدونالنىالكتاببةبالنصوصبنانهمذلكاثرنراهثم،والفلسفبةالكلامبة

وبيدمعفيلتهمبدحضمامنهالهمنجسنخرج،بصحتهاويؤعنونفداصنها

ينهم.أركان

ومتنا:سنداالمقدكاالكتاب!نقدكبيراحيزايفرد-وذاكفذابين-وهو

متواترانقلاتنقللموأنها،الخللمنالتوراةفيطرأمابيان5دفضلافيعقد

نأبيانفي5آخربفصليتبعه:88(ا20)ص،والزللالخطأمنلأجلهفسقم

،213:302()ص"الخللمنفيهوقعمابعضوييان،بمتواترليسالإنجيل

ونقد،الندنقد:النقدجانييتكاملاهتمامهالفصلينعنوأليمنوواضح

.(97ص)لإعلاما(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدسالحتابنقددقالمسلمين6علماجهود611

والنصارىاليهرديعتقدهعماالقداسةنفيقصيماتأكيدفيوتأزرهما،المق

مقدسة.أسفارا

تأثرقدأنهفالحق،بسابقيةيتأثرلمأنهسبقكاالقرطيتفردمعنىوليس

بالنقدالنصارىعقائدتناولفيالكلاميةبالمناهجوالثانيالأولالبابينفيكئيرا

كثيىة،مراضعفيالخزرجيعبيدةبأبيتأثرأنهكما.(571:هه)صوالتحليل

لنصرصالعميقالتحليلخاصة،والفداءالصلبلعقيدةتناولهأبرزهالعل

النصرضبأنالتحليلهذامنوالخروج،الأربعةالأناجيلفيالصلبحادثة

واحتمالاتعدةأوجهاتحتملبل،!المسحبصلبقاطعةغيرالإنجيلية

.216(214:)صتقريبابألفاظهالخزرجينصالقرطىنقلفقد..ضعددة

أوردهاالنيالنصوصعلى-كفبره-كلبااعن!مادااعنمدالقرطيأنكما

القديم:العهدينفي!الخاتمبالنيالبشاراتسردصياقفيالطبريربنابن

الذيالكتابمكانةمنينالالاكلههذاأنالا028(263:.)صوالجديد

النصارىمعالجدليةالحركةفيالمزلفاتأهممنواحدا.باعتاره،بأيدينا

ا..الخصرصوجهعلىالمقدسللبهتابالنقديةوالحركةعمرما،

القرافيالدينأشهاب(الفاجرةالأصئلةعنالفاخرةالأجرية)كتاب)16(

:)؟(هـ،684.ت

وعرفتبممرصكنتمفريةتبيلةالىنبة،القرافي)دريىبنأحمدالباصابوالدكأثهاب)؟(

القرافيوكان،بالقاهرةالافعيالاماملقبرالمجاورةالمحلةوهي)القرافةإلىنهاو،باسمهاانمطقة

فكت:،اسمهاياصماءكاتبتذكرولم،الحضررفيمرةتأخروقد،العلملطلبخروجهأثناءبهايمر

تجيلةا!لىنبةاالصنهاجي،بايضاويلقب.لهلقافصارتالقرفةجهةمنياتمايانه"القرافي

مدينةالنبما،"البهنيبأيضايلقبكا،ممرالىانجائهامنالكئيرنزحاليالبربرية،)صنهاجة

اهتمتدانمولدهتارلخعنشاالتراجمكتبتذكرلم.انينهرغريمامصرصيدفيالواقعة"بهنا،

وغيرهم...والمنذري،الحاجبوابن،اللامعدبنالعز:أشهرهممنكانالذيناصاتذتهبذكر

وشهاب،الإصكندران!منيربنوأحمد،اليدديخقابنالدينتقيالعلمغصلفيزملاتمنركان

والعقائد،،واصولهالففمن،الفكريةالمجالاتصىفيكثيرةمؤلفاتوللقرافي،الأصفهانماالدين

التيموسرعةعليدلمما،إلخ...واللغريات،والرياضة،العقليةواللراصات،الأديانومقارنة

المصرية=بالديارعصرناأهلافضلانعلوالمالكةالافيةاجمع:يقرلئكرابنالدينتفيجحت
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الاشتغالساعدهفقداليهايسبقلمباشاءأنفردقدالقرافيأنفيشكمنما

على5-عرضزكيبكر/الدكتوريقولكما-الإسلاميالفقهأصرلبعلم

الأصئلةمنكثيراالقرمعلىوطرح.المواطنمنكئيرفيوالتفريعالاستنباط

عبيدةأبيأو،القرطيأوالغزاليأو،حزمابنعندعليهاأقفلمالتى

وأ،أسئلتهمعلىفيهاردالتيالمواطقمنكثيرفيالسبقفضلفله.الحزرجي

)1(.،علبهمطرحهاالنىالأسنلة

واعتماده،بسابقيهتأثر.مدىبسهولةبدركلكتابهالقارىف!ن،هذاومع

الخزبىجي،عبيدةأبي:وخاصةكثيرةأخرىمراطنفيمظلقااعتماداعليهم

وابنحزمابن:منكلعلىمباشرةغيربصورةاعتمدوكذلك،والقرطي

تقريبا.بألفاظهمالجميععنناقلا،والجاحظ،الطبريربن

تقيمفيأباعقدالقرافيالدينثمهابف!ن،القرطيعندالحالكانوكما

صديد!:علمياتقيماكتابهأبراب

شبهاتعلىالردوهو،كتابهتأليفعلىالباعثإلىالمقدمةفيأشارفقد!

المسلمين-الىالنصارىأحدرسالةتضم!هاوالتي،الإسلامعلىالنصارى

علىالقرافياطلاعوبعدالفزةهنهمزلفيمنكثيرعندنفسهالسببوهو

قضايالديهوأظلمت،المنقولعليهالتب!قد)أنهوجدالنصرانيرصالة

مذهبهم.لابطالامذهبناصحةعلىدالةوكعبهمالعزيزكتابناف!ن،العقول

:أبوابأربعةفيتعالىالئهشاء)نذلكأبينوأنا

حرفارصالتهفيهمتتبعا،القر7نمنعليهالتبىمابيانفي:الأولالباب

.(5:417)صاآخرهاإلىحرفا

ؤلغونعادتهم،واليهودالنصارى:الكتابلأهلأسئلةفي:الثانيالباب

ابنالدينتقيواليئ،بالاصكندريةفيرابنالدينناصرواليئ،القديمةبمصرالقرافي:ثلاثة-

أ.هـ.المذهبينبينجمعف!نهالدينتقياليئخلامالكيةوكلهم،المعزيةبالقاهرةاليددقيق

مقدمةفيالقرافيترجمةتراجعأ0بالقرافةودفنهـ،684عامالآخرةجمادىفيالقرافيتوفى

،(4:54ا)ص،الفاخربالأجرلة!ابلمحقيتبهاصدراليعوضزكيبكر/الدكنوراصاذنا

.()1ا،ئانمقارنة:صللةضمنآ1هـ869ا754الأولى،بالمحفقخاصةطبة

.(؟ه)صالمضقمقدمة،الفاجرةالأصئلةعنالفاخرةالأجربة)؟(
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المقدكلالحقابنقدفىالمسلمينعلما،جهود811

علىالواقفليكرن،عنهاوالجواب-المذكررةالرسالةأسئلةغير-ب!يرادها

الحق!يقيةوأجوبته،الكتابأهلعنهيسألمابحميعأحاطقدالكتابهذا

.282(:71ه)ص.اليقينية

الفريقين،علىأوردتهاسؤالكانةاسئلنهممعارضةفي:الثالثالباب

.41(2830:)صعنهاالجوابعليهميتعئر

نبوةداثبات،ئنناصحةعلىبدلمماكتابهمفيماابداءفي:الرابعالباب

)1(باستدلالنامعازضاالباطلاصتدلالهمليكون-والسلامالصلاةأفضلعليه-نبينا

بالمعارضةالأجوبةفتكمل-تعالىاللهشاءانعليهصتقفماعلى-الصحيح

.456(411:.)ص،كعبهممنالمستخرجةوالنصوص

هوكما-وهي،كتابهمقدمةأفيالقرافيأوردهاالتيالبحثخطةهذه

وعن،بكثيرزمنهاصبقت(لأكاد!كية)علميةروحعنتكشف-واضح

منكثيركانالتيوالتمجيديةالجدليةالأغراضلكافةالكتابهذااستيعاب

.الأخرىوبهملاحداهاعلىبركزالمؤلفات

)2(:هـ،471تالباجيالدبنعلاءأ(التوراةعلى)كتاب)17(

بالقلبمعارضةفهيدبماائحدف!ن،الحصممل!أقامماخلافعلىالدلبل)قامه:هيالمعارضة)1(

2ثابفاالرييةالرصالةعلالرثيديةالرصالة:راجع..بالنيرفمحار!ةدالا،بالمثلمعارضةأو

من:5(0)ص2(0)هائ!يراجعأ(452)صالجرجافيعلىالريفللد،والمناظرةابحث

.أالفاخرةالأجوبة

المغرلما،الافعيالاجيخالاببنالرحمنعدبنمحمدبنعلىالدينعلاءالفقيهالغهو)2(

شيخكان)ذهلهالمعاصربنالعلماءعدمعظمازمانهنيالأصولونآ)ماكان،الدارالممريالأصل

ولا..)نانيا:بقولهفيرهويئدي،)ماميا:بقولهدانمابناديهالعيددفقابنالدينتفيالاملاآ

.اللامعدبنالعزالعلماءسلطانيدعلالباجيتفقهفقدكرو

مثلشتىعلوآفيمخت!مراتبكتابةاكتفىأنهالعليةالباجيالدينعلاءحياةفيالفريدةالظراهرمن

أنهالبكيويذكر.غتصرفيولهالاعلممنما:فيحتى،هذاوغي...وانطقوالأصولالفقه

ايهودعلالرد8كابهفيصرىيفياننىئيملمأنهالاوبخهعلمهوغزارةاباجيأنقصحةمع

الحسةللاصفارنقدانجهف!ن،التوراة"علالممىهناكابه-شكبلا-يقمدوهو،والمارى،

ثايابينتمرضالاجيأنكما،موصتوارةا!اوالنصارىالبهودبرىالقالقديمالعهدمناياولى

اتقل!صنةوثمانينثلاثابلغتطريلةجاةوبعد..لابطالماوتفيدهاالنصارىلعقاندكثيراالكتاب
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رغبم-الهجركاالسابعالقرنمزلفاتضمنوكتابهبالباجيالاهتماميرجع

نصقدالمزلفأنالى-الهجريالثامنالقرنفيسنةعثمرةأربععاشقدأنه

اي!ولربيعشهرمنالأواخرالعشرأفيتأليفهمننرغأنهعلىكتابهآخرفي

مانة")؟(.و!ستوثمانينأربعصنة

يتفزدالباجيكتابف!ن،السابقةالمؤلفاتتفردأوجهتعددتانأنهوالحق

الأولىالحمصةالأسفارمقلنقدياثهالىألفهمنالمكزسالوحيدالكتاببأنه

،الترراةيعتبرونهاوالنصارىاليهردأنببانصبقالتي،القديبمالعهدمن

باصم:االقدامىالمسلمينعلماءبيناشتهرتالتىاليونانيةشختهافيخاصة

ببدالنىبالتوراة-النهرحمه-الباجيوعرفها.النصارىببديالنيالنوراة

)2"."توراتهمي!ن!تقدبي!نهمكانالذينوهم،الملكانيةالروآنصارى

والجوفيحزآكابنالحمسةالأصفارنقدالىسبفوهفنهناكأن!حيح

خصصه-فصلضمنالخم!ةللاصفارنقدهجاءحزآابنأنالا،وغيرهما

كابهمالنصارىببنبرهاالتيا،سفاركافةفيالنفدمراطنلننبع-صبقكما

ناقثنالتىالضخمةالمرموعةمنجزةا!كل-بدوره-الفصلوهذا،"المقدص

دانوالجون..والنحلوالمللوالمذاهبالفكريةالتياراتكافةحزمابنبيه!

-الكابأنالا،التبديلمنوالإنجيلالتوراةنيوقعلماكتابخصصكإنيفىقد

ب!براز-فقط-الجننواكتفى،الاختصارغايةمختصراجاء-سابقارأيناكما

ولم!،للراهيمعصرحتىالثرأعمارفيواليونانيةالعبريةالنسختينبينالمفاوت

لنقدفمخصصالباجيكتابأما،وحدهالقديمللعهدنحصصاالك!تابيكن

المطلوبالتركيزللمؤلفمذامنحوقد.سراهادونالخمسةالأسفارمق

اليونانية،التوراةجنباتبينعاديارائحاويجرلليصول،الكاملةوالحرية

طفات:فينربنهأنراجع.واسعةرحمةاثهرحمههـ-417عاملا.مررحابالالاجيالبئ!

فيالاحالاترسنكرن،،5551،561/اياعلاآ24،22/العادةمقاح،6272/الثافبة

تجحقق:،آ1هـ089ا1504،ود،بالفاهرةالأنصاردارطبعةالىالكناببهذاالمنعلقةالهوائ!

الفا.حجازيأحمد/الدكرر

.(941)صايوراةكل)1(

.(1)صاالمحققمقدمة:الابقالمرجع)0(
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المقدسالمتابفقدفهالمسلهينعلما،جهود021

مبينا،الموضوعينقدهسهاماليهايصوبمراضعنصوصهامنمستخرجا

وأ،أخرىناحيةمنللعقلمصادم!تهاأر،ناحيةمنينهاالحاصلالتناقض

لأخبارهاالواقعتكذيبأو،ثالثةناحيةمنألنبرة.ومقامالألرهيةلجلالمنافاتها

فيذكرهاسيأتيالتيالنقديةالجرانبمنوغيرها،رابعةناجةمنووعردها

الثه.شاء)نالتاليينالفصلين

متننقدفيبالزتيبإلنزمحينحزمابنثربفيسارقدالباجيأنورغم

في.-المرجحغيىمنأنهالا،المواضعمنالكثيرنقدفياتفاقهماورغم،التوراة

يلي:لماوذلكحزمابنكتبهماعلىالباجياطلاع-نظري

هذاوليس،الخمسةالأسفارمنسقرلكلمشقلافصلايخصصالباجي8

.حزمابنعند

الثلاثةا،سفارفيأنهملاحظةمعحدة،على)صحاحكلبشفدالباجي8

يذكر،اللاويين-الخروج-(الدنياكونأوالبثبر)كينونة:التكوينأالأولى

علىالسؤالا:فيقرل،6الفصلأو)الأصحاحكلمةمنبدلا"القراءة،كلمة

السفرينفيثموهكذا،...الثانيةالقراءةعلىالسؤال...الأولىالقراءة

وفي،الخ...الأولالفصلعلىالسزال:يقول،التئنية-العددأالأخيرين

عندلهوجودلاكلهوهذا،الأصحاحعلىالسؤال:يقولجداقليلةأحيان

.حزمابن

هذهلفظأنإلى*وشيرالنسخمنعددبينالباجييقارنماكثيرا!ه

ذلك.يفعللاحزآوابن،العكسأوتلك،منأصرب

في،العبرانيةعنمزجمةنسخةيقرأكانحزمأبيأنإلىالإشارةسبقت!

الرومنصارىبيدالتيالنسخةإلىمرجهنقدهأنيذكرالباجيأنحين

اليونانية.النسخة:أيالملكانية،أ

بينالتناقضعلى-انتقاداتهأغلبفي-الباجياححتمامينصب!

وأالراحدالأصحاحداخلالتناقضعلىبالخصرصويركزالنصرص،

الحسالية،الأغلاطعلىاهتمامهفيتركزحزمابنأما،المتقاربةالأصحاحات

إلخ....والجغرافية،والتاريخية
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فيتشابهاكتابيهمافيالمتأمليجدوالباجي،حزمابنبينالفروقهذهومع

مماكثرالخواطرتواردعلى-الباحثيرىفيما-يدلوالألفاظالأفكاربعض

تقبللابصررةوكتابهالباجيأهميةتظهرهناومن،والتأثرالتأثيرعلىيدل

ولم،القديمالعهدمنا،ولىالخمسةالأسفارنفدعلىاقتصرأنهولرلاالج!ل.

فيحزمابنكزاصجديراالباجيلكان،المقدصالكتابأسفاربقيةالىيتطرق

المحيطفيليس،المقدسللكتابالنقديةللحركةراندا،العلمبمكاتته

كله.الإنسانيالم!ترىعلىبلفحسبالإسلامي

وصاحبه،للكتابالتقديرهذافيمبالغةضبهةأدنىتزجدلاأنهوإلحق

فيبل،وحدهالتكرلنصفرفيمرضعاوثلائينوفمانيةمائةنقدقدأنهفيكفي

،ثلاثأوانننبنعن-العادةفي-نفللااننفادات-عدةبذكرالواحدإلمرضوع

الىفلجأ-والنفورالمللقارئهعلىخافقدأنهالعجيبومنتزيد.وركا

ألزتيبفيعشرالثامنالأصحاحالىوصلأنبعد-اليهولشتمعالاختصار

يحتملهمابعضللرادعلىالآنمن)ول!نقتصريقرل:-التكربنلسفرالحالي

مدىالقارىيلاحظوبالفعل)؟(."التطريلمنحنراالأسئلةمنالترراةلفظ

مائةفبعد،بعدهالديدوالإمجازالكلامهذاتبلالكثيرالتفصيلبينالماوت

بستةيكتفي،عشمرالثامنحتىالأولمن:الأصحاحاتفيواثنينموضع

)2(.التكوينصفرمنالباقيةأصحاحاوالثلاثينالاثنينفينقطموضعاوثلاثين

،الخروجسفرلنقدخصصهالذيالفصليخانفسهاالرتيرةعلىيسيرثم

العدديتناقصثم،1(9810:)صتفصيلدونمرضعاوثلاثينبسبعةفيكتفي

ورغم،1(531:90)صالعدد()صفراللاويينسفرفيفقطوعثريناثنينالى

أنهإلا،(125:ا1)1الرابعالسفرنقدفيموضعاوعثعرينستةإلىالعددارتفاع

وكثرأكثرالاختصارإلىالباجيجنرحلرلاذلكمنكثريرتفعأنيجبكان

والإطالةالمللخوفوهر،الدرامعلىبالهيئصغلكانالذيالهاجسمنخرفا

فيهابأنبعوربنبلعامقصةعلىتعقيبهفيتماماواضحوهذا،القارئعلى

.)صر،72(اتوراةعل)1(

المائةوالمراضسع،الباجيبهتامالذيالهائلالجهدىولىعلللوقرتالإحصانجاتهذهبحملقمت).(

87(.)ص*:منايكرينسفرفي!اتيةوالمراضع،72(ة91)صمنالصفحاتضغلتالأدل
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ويعد!ا،12(ا)ص"عليهاوالأصئلةبذكرهانطيلاننرىلا)تطويلات

الكتابنطيلأننرىمالاالتطرللاتمنففيهالقرابينأمر)وأما:يقولبقليل

وعشرينثلائةعلىبالتعليقكتابهيختتمفم،123()ص،عليهابالأسئلة

.914(:127)صالتنية،)سفروالأخيرالخاصالسفرفيموضعا

ولذا،خصمهآ)فحاعلىالحرصكلحريصا-الثهرحمه-الباجيكان

منبهالخصميلوذأنكلكنمايوردكانفقد،الهربمنافذكلعليهيسدتراه

تكرزهناومن.القواعدمنبنيانهاولهدآينقضهاثم،ومجادلاتمماحكات

وعقليته،الرجلأفقسعةعلىيدلمما،...قلت...قيلف!ن5:قولهكئيرا

العلماءنؤاضعالكنابنهابةفيبتراضعهلاومع.المنقدوذهنه،الناضجة

لهيسزهاخراطر،5مجردالرانعةالنقدية)بداعاتهأنيؤكدجنما،المخلصين

.1(94)صونعالىنباركالمرلى

008

السابعالقرننهايةحتىالقديةالمزلفاتلأهمالموجزالعرضهذابعد

نفدبةثراصاتمنالمؤلفاتهذهنضمتطلمانحلبلبةثراصةمنلابد،الهجري

في-تعالىاللهب!ذن-مفصلاصيأتيماوهذا.وصندامتناالمقدصللكتاب

التالن.النهصين

،،،الموفقوالثه
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الكافيالفصل

القدي!العهدلنقدتعليليصكرض

القدبم.العهدمتننقد:الأولالمبحث

القديم.العهدسندنقد:الثانيالمبحث

123
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الثانيالفصل

القديواللهدلنقدتعليليعرض

القرننهايةحتى-الملمينعلماءمولفاتأهمعلىالابقالفصلفيالتعرفبعد

قضاياثنايابينللنقدالمتضنةأوالمقدصالكتابلنقدالمفردة-الهجريالسابع

وتنسيقلتبريبطويلةرحلةايهنتبدأهدا،علالتعرتبعد..أخرىوموضوعات

المباركة.النفدتالحركةهذ.عرضوخن!ن

ين!تيمنالأو!القسمأنه)ذ،القديمالعهدأسفاربنقدالبدايةتكونأنالبدهيومن

فيوالاجلالبالفداسةبحظىال!يالقم-ذاتهالرفتفي-أنهك!ا،المفدسالكناب

وحدهم.النصارىيقذصهالديإلجديدالعهدبخلافمعا،والنصارىاليهرداعتقاد

سهاآوخهواتدأنهميجدعموماالمقدصالكابنقدفيعلمائاجهرديطالعومن

:-ناخيتينمنأصفار.الىنقدهم

ومضمونه.النصمحتوى-:احداهما

!-لبه.الىالنصهذابسبة:-والأخرى

ومصطلحالأرل،الناحيةعا!ا،الداخلي)النفدمصطلح)طلاقللبعضمجلروتد

التيالمصطلحاتأاشخداالىيميلالباحثولكن..الثانيةالناحيةعلى،الخارجي"القد

،!المصطفىصنةوتمحيصتحققحولهـراصاضهمفيالمطهرةالنبويةالسنةعلماءاصتعملها

مصطلحوتققتهرواتهسلصلةوعلى6"المتنمصطلحالنصعترىعا!اأطلقوافقد

.()؟4الند"

:الأرضوتن،الظفر:فانن:والقرةوالملابةالدةحولا)اقن(لكلمةاللغويا،علبدورا(

لان:يراجعأ0ئثرحالذيالأصل:بمعى،الكابمتن:قلرلذا.منهاوضئبارتفعما

.،(نت)آمادة،الرصيطالمعجم،العرب

صند:يقال،اليهوالركونشيءعلالاعادحرلفيدور)الند(لكلمةاللغريالأصلاما

واتكأ.عيهواعتد)يهركن:كناالىاصتندةويفال،الهيتندعمادااوسادالهجعلالىء:

بهوشئي،الذيخنضأبهصميولذا.وغبر.حانطمنعيهوئتمدايىئتدماكل:و)الئد(

يراجع:أمصدر.الىالحديثبندونلأنهمجالاعنجلانقلو.الذينابخويالحدبثرجال

"(رنصرزدةمى،الرصطالمعجم4العربلان
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مبحثبن:ناالجدبد-العهدنقدفيالتاليالفصل:وأيضا-الفصلهذايأقهنامن

السند.لنقدوالئاق،المتنلنقدأولهايخصص

ذ)،جدوىوأعظمأهميةأكئرالسندنقدأنمعالمتبنبنقدالبدءلماذا:تساؤلهناوببرز

السفرمتندراصةالىذلكبعدنحتجلمتثبتولمتصحلم)ذاالئقرمؤلفالىالنسبةأن

فيالجانبينتلازآعلحرلصينكانوادانالنقديةالحركةعلماءإن:وأقرل3)ونصوصه

فيما-لأنها!بر،والاهتماآالأوفرالحظلهكانالمتننقدأنالواضحمنأنهالاالنقد،

بالتحريفالمقدصالكنابعلىالحكمفيا؟ولاالمقياسهو-كلامهممنيظهر

ربنبنعلىكلاآفيالحقيقةهذهعلالوقوف-التأملمنبقليل-ويمكن..والتزييف

ممحيصأميةعنالبدايةفييتحدث-)ذ(والدولةالدين)كتابهمستهلفي-الطبري

نجطيرثأنمنلهالماايأنبياءبأخبأرمتعلقامنهاكافيماخاصة،المروياتوفحصالأنجار

الأخبارتفصيلفيالقولتذمثقد...أ:فيقرلالنارأوالجنةالىبالإنسانيؤدي

فيالأممعليهأطئقتمافأمابىالآثار.الحرادثمنوالأبدانالنفقئوزثماوعجيب

ثمالأفباء،منبنبأجاءأوحفامأنجادعىاذاأنهفهو:فيهاونحززااصنفصاءوزأ!لهننببنها

عنوالثب!هةالشكوزالاالحقبهمثبت،ثلاثةأووالعفرالقناعةأهلمنرجلينأحضر

عليه.والمحكوآالحثم

ولابثاهدبنفيهنكتفيفلنالنارالىأوالجنةالى)مايزديفلانهالأنبياءخبرفاما

ا"ناذاكرها،أناالتيالعبرومقاييسالحقضهاثاتمعهميكونأندونبأقةولابقسامة

منلعذ؟يشهدونوالأحلاآبالأفهاممرصوفةالقدرعظيمةالعددكئيرةأممارأيناقد

-:يراجعالحديثعلماءعند(الند)و(المتن)لالاصطلاحيالنعريفوعن-

ت)الطساالهعدبنللحينالحديث(صولنطالحلاصة-141/لليوطيالروايتدريب

،الانجياءصيدحديثمصطلحفيالإرواء-بلون،بفدادفيالارشادمطبةط،3(0)صهـ(437

.بدون،بالمؤلفخاصةطبة،(47،،6)صالجملعلكالد/
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المقدسالحتابنقدفاالمسلمينعلما،جهود621

فباوةداما،لانقاتقليدااما-والمجوصالزنادقةمثل-ا؟عؤهمابجميعالكذابينامحب!ة

وكيرهما)ا".مافيفعلوكمازرادشتفعلكاكرهاأواجبازالاما،وبلادة

تبولأنقيئنا،كالاصلاآهومامنهووجدفا،هكن!هوماالإجماعمنوجدفافلما

النبرةتثبيتفيبكافيليسوحد.الإجماعوأن،ضلالةاجماعكلورد،فتنة)جماعكل

)2".."..وامارتهالحقضهاداتثون

نقدوأن،،والسنداثعنأوالنصوصالأخبارنفدجانينلازآعلىالنثبدهلاوبعد

كافياوحدهيرا.)ذ،ضأنهورفعاثننقدمرتبةئعليربنابننرى"يكفيلاوحدهالند

الأخبارهلهمنلحفانقأرادقتن...8:بفولهرها.والنصوصالأخبارنقدفي

مكئبهوجدف!ن.،وفزار.فرضهوبنئبرعليهالراردالحبريفهمأنلىاحناجوتعديلها

.غبى.برهالالىمجنيلممعهوئنطلهفبه

و2منبهفصذق!النيعنشئلالنبوةادعىلماف!نه،ابالكلىم!يلمةكخبروذلك

منهنك!ببةبكذبهمنمسبلمةنصدبقفيفكان،فكذبعنه!النيوشنل،بنبونه

معحلالنبوةانتحل)ذاانه:العلماءتالتوذلك..وسخفهمناقضتهعلودليللنفه

قنعلى!بالتناقضأيأبهليئحتضىلسانهعلالتناقضمجريحتىاللهئنهنهلممبطل

ونظائرما،ومافيزرادشتلسانعلالةاجرىكما-،النبوةبمذعيأيأبهصذق

ولنهم:شريعةأولفيقالرالماف!نههم،النصارىوكذلك..وتنبذباوكن!باناقضاقدف!نهما

زمانفيظهرالذي(يررشببن)زاردشتالىئشب،الكبرىالمجوصةانحلإحدى:الزرادئية(1)

والخلالملل:يراجعوناربخهامففداكاعنأ،(لهراسبابنكاسب)الفارصيالملك

.2!،236:4/النهرصنانبما

ظهوربعداردئير(بن)صابورزمانفيظهرالذي(الحكيمفاتكبنمان!)الىتنبالمانريةأما

.1/442:05،2الابقالمرجع،أيراجعأزيانأصلانوالظلمةالنررأنوزعم،!الميح

.واختصاربتصرت(43!فىا)ص!محمدالنينجوة)ثاتفيوالدولةالدين2()
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127الأولبالبا

كيرخالقالمحبأنذلكقولهمأتبعواثم،ئرىلاومائرىماكلخالقباللهنؤمن

لاعتقادهم،مخالفةوجدناهادينهمكتبالىرجعناداذا،قولهمفيالتناقضبدأ،مخلوق

.،)1(0000فصنرعصرا.وماالصانعهواللهأنتئبتفكلها

ابنمحمدأ!عندفعليامتحققاالنقديةالحركةفيالباحثيجدهربنابنرأهالذيهذا

هذافيوأنفقالقديمالعهدمنالأولىالخسةالأسفارمثننقدفيأفاضفقد،حزم

اليالتاريخيةوالأدوارسندهاعنبالحديثذلكأتبعثم،عديدةوصفحاثكبيراجهدا

بها.مزت

نقدبتقدصم-واسعةرحمةاللهرحمهم-علمائنابمنهجيلتقأأن:الباحثارتأى،هنامن

الحديثعندأيضاالتاليالفصلقيوهنماك،القديمالعهدنقدفيهنا،الشدئقد.علالمتن

)2".الجديدالعهل!نقدعن

.واختصاربنصرف،(43:54)صالابقالمرجع1()

الجديدوالعهدالفديمالعهدنقدفيآالكراملماتاجهودعرضفيم!نهجيالهناالاشارةأود)2(

،المجالهذاناعلمانناقراثحابدقهماكلؤبرداباحثثحدأنالمنطقيغرمنكانفقدأيضا،

-:افاليبالمنهجالترتهنامن

فيجياهذاوصبظهر،المدانهنافيملمالناجهردوتبقوقترلةوتصيفنجويب-:أولا

اللاحق.رالفصلالفصلهل!وفروعومطالبمباحثعناوبن

دقةاكثرفقدهكانمنيكيالاحثف!نواحدةقميةنفدفيعالممناكئرائترك)فا-:ثانجا

الصفحاتو(رتامالمؤلفاتاص!اءالىالحاضهفيالائارةمع،الجثصلبفيلصمهواصبعابا

الآخربن.الحلماءمندذاتهاالقصهتعالجالي

نالهمابعرضالاحتفبلنزآزيلهعنغنلفزاهـلةمنالنصففدقدعالمكلكانافاثالئا"

في(التكامية)عميةبهاتظهر،عليةقيةوذاجديدانفدهفيانطالما،النصهن!تاولمنكل

المختلفةالزواياعلللوترتفرصةالمعاصرالاحثأما،وليكون،ناجةمنالمقدسالكتابنقد

وكل..مختلفنقديئغداوجديدةنقدبةزاوبةلهبزاءىلعله،أخرىناحيةمنالنصلنقد

والنهم.الملممنلهاللهوتيررزقهبحسب

مقارنةعلالحرصكلحريصاالباحثكك،المقدسالكتابنجصوصيتعلقفط-رابعا:

المفارنةهذ.خلالمنللوفرف،الحايةوالألفاطبال!نمرعىعلماؤنايذكرهاالتيوالألفاظال!نصوص

=هذ.كانتوقد..ونقدح!اانصرصنقلفيوالمرضرعةبالدقةعلماثناآالزامدىعل
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المقدماالحقابنقديالمسلمينعلما،جهود128!

الألفاظفيللاخرىمغابرةمنهاطبةو!لل8و!كركاالمنداولةالطبعاتلتعد!!طرابيرفبرمهمة-

اختارفامنحد.عندتتوقفلاانصوصفيرالتصحيحالتنقحوعمية،والزكيبوالأصايب

انلية:انخمعبالمقارنة!اءاابحث

الرصوليانالبباصيمبول!واعتمدها"بيروتفياليوعيةالرهايةأصدر!االتيالطبة)أ،

الاخارووتع..ائرقفيالمقلسالكتابوجمياتبيروتفياثريةامهوتركا،للأتين

وارليمتتبلغفيهاالقديمالعهدوأسفار،اماهلويكنطرفيبهدراصلنثلعليها

للك!مداخلالطبةربهد.البروتتانتيقدصهاالتيالأصفارعنأصفارعبعةبنلاثةصفرا،

ونعلبفكحواضأبضاوبهاحدةعلصفرولكلالجدبدوللعهدالفلبموللعهدكلهالمندس

؟،991ل!أالطبةلعدسلص!نرنهأورضيمقىبةعنماخرتومعبقكرللدنو،تفير

.(ثكللابرببهةانخة)*لحد،)بهارصاضبر

القليمالعهدوأصبفارالاثجيةاأالطفةث!وتثنص3صلرعاالي8!لببىقغتلبط!أب(

هد،اليهاوالاضارةآ،.؟399بعام.ا،نيل!تباللى7تهليالبا.!رتسضا!خعوبهتعةتيا

*أ!تهر!تية!صنكوق

.اثملص.للكابابطتيللنصر:جا(ط--ا5إ-ه-اة!-!ك!ابداثت!نىالحبءطبةأعة

ا!م!صعنكر!أيفهوأضثد،المقدصالكابتفايرأحدثمرنهعليهالاخارووقع

"نت!أب!هادعير،!مدونبالفاهر.الثفافةثارطأوالنربالثرقمنلاهونجا

.(الطيفيالمبر

حجازيأحمد/الدكتورلرهاالتيالامريةالتوراة:دقطالقديمالعهدفيهلاالايضاف)د(

احددولمالحالبةانخالىاثرتداذا.(!أاص/789م!3الأولالبعةأالقاهرةفيال!فا

متواصلا،ي!فهاالصفحاتترفيانملاحظةمع،الكلامريكيةالنخةمنكابافهوالمصلر

للعهدجديدتريمبعد!ايدأ2(053)رقمبمجفةب!والذيبهالحاصترق!مهالقديمللعهدبل

لهدبقدالحلاىالفصلفيناصيرنجطهلألرييهةأنخةصنحاتآأرتالىالاثلرةنكناومن،الجديد

الجليد.العهدبنقدالحاصاتاليالفصلفيوالأعركنلك"القليمبالعهدالحاسبالزيمالقليم

عيهم-الكرامالأنجياءبعضأصماءذكرالىصطرقهناالحديثأنعلأيضااتابالباحثويود

مقرونةغبرأوبالبرةوصفهامنمجردةالأطءهذهالقارىيجدوقد-واللاآالصلاةحميا

ذزرهمابينكبيروالفارقشاصعابونأناباحثاعقادالىهذ)ويعرد،عليمواللاآبالصلاة

بذكرهماوببن"الريوالكمالالعصمةمنبهاببقوماونجوضهمآالكراالأفياءهؤلاءعنالفرآن

وصفالحديثفيجاءف!ذا،الايةومكاتهمالرفغبمقامهميليقلاممالانهمالقديمالعهد

الباحثيعكدهماإلىوي!،ذاكاوالنيلهذاالقرمنطرةإلعائدفالأمريلي!قلابالأحدهم

.واللامالصلاةحمجاعيهمعصتهممنالملم
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الأللالمبعث!

القديرال!هدمكنقد

.النصوصببنالننافض:الأولالمطلب

الفادحة.الحسايةالأخطاء:الثاقاطلب

الرلوبية.وعظمةالألوهيةجلالمعثثنافىنصوص:الثالثالمطلب

.البثريوكالهمالأنيماءعصمةمعتعنافىنصوص:الرابعالمطلب

القديم.العهدنصوصخلالمنالنعخأثبات:الحاصالمطلب

.االتريعاتنفد:الاثصالمطلب

العقل.بقبلهال!!وس:الايعللطلب

القديم.العهدفي!الخاتمبالنبيالبشارات:الثامن4!لب

912

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالعقابنقدفىالمسلمينعدا،جهود013

الأللاالمبعلى

القلإل!العهدمكتقد

بينماالمضمارهذافي)صهاماضهموتفاوتتالقديمإ"لغهدمتنبنقدالمملمينعلماءاهتم

والأصحاحاتالأسفاربزتيبملتزماالنقديمنهجهمكانوقدوالايجاز.الإسهاب

يينتناقضائظهرفقرةفيانلؤلففترىالنقد،لموضوع-القرلسبقكما-مراعاةدون

ثمالربولية،وعظمةالألرهيةلجلالالنصمنافاةعنيتحدثتليهاالتيوفي،النصوص

دونوهكذا...البثريوكمالهم-.السلامعلبهم-الأنياءعصمةمعبننافىبنصببعها

النقدية.للجوانبتيق

فيفكريوأعملت،البحثموضوعالفزةعلماءذكر.م!بجمعقمت،هنامن

الأصاصي،العنرانفلكفيتدورفرعيةعناوينلمحتهايندرج،ري!مةعناوينتحتتصنيفه

جلالمعيتنافىمافيهاالتيالنصوصالمسلمنعلماءفيهاانشدالتيالمواضعفي:فمثلا

:ئتناول،فرعيةعناوينالرئيسالعنوانهذالمحتيندرج،الربوبيةوعظمةا،لوهبة

والحزن،الجائرآوالانتقاوالغضب،دلهوالتدبيرالحكمةوعدمالجهلونسبة،حيم

.كبيىاعلرايقرلونعماا!تعالى..الخ...والندم

الحم!مةالأسفارعلا!براهتمامهمانصبقدعلماءناأنهنابالملاحظةالجديرومن

لدعم،المقدصالكتابأجزاءأهم:التوراة-والنصارىاليهردعند-لأنها،الأول

الشريعةويتضمنالمختار،الشعبميرةوشتعرضالآباء،تاريخيردالذيوالكتاب

موصى،يدعلىالأولوالميثاقالعهدفي-تعالى-اللهمعالثعببهاارتبطالتيالإلهية

في-وصلبهالمسيحبمجيءتمالذيبالخلاع!-النصارىنظرفي-تجديد.تموالذي

للبشر.فداء-زعمهم

الهاثلالجهدهذافيتتمثل-أيضال!عجابوالمثيرة-للانتبا.الملفتةوالحقي!قة

القديم،للعهدالنقديتناولهمفي،الفترةهذ.فيالمسلمينلعلماءالفائقةوالعبقرية

حساباتهفيعبقريتهتظهرفالأول:الباجيالدينوعلاءحزمابنمثلأناسعندوبخاصة

عادية،غيرعقليةأصحابالاال!يهاي!بلامتباعدةنصوصمنيتبطهاالتيالدقيفة

http://www.al-maktabeh.com



131الأولبالبا

عندوالوفوف،الواحدةالفضبةنصوصينالممارنةفياللامنناهبةبالدفةبنمبزوالثاف!

ولا،وخطلخللمنفبهاماالىبشبهاندونالمراتمناتالإنسانبفرأهافدجزنبات

والقرافي،،الخزرجيعبيدةألماأمثالمنالآخرينجهود)غفال-مطلقا-هذايعني

القديمالعهدنقدفيوالباجيحزآابنجهودكانتولكن،المغربوالسوأل،والقرطبي

،والانبهارا!باربعيونالأنظاروترمقها،الأعناقاليهاتثرئبمتميزةوضعيةذات

اهتماملدرجةتبعاترتيبهاجاءالتي،التاليةالمطالبفي-وضوحبكل-هذاوسيتجلى

فى-التحريفقضيةعلالدلألةفيوأهميتفا،ناحيةمنمنهاموضوعبكلالفترةعلماء

.أخرىناحيةمن-الباحثنظر

الأللالمطلب

النصومابكوالتعاوكاالتناقض

صدارةفيوتعارضهاالنصرصتناقضعنالحديثيكونأنالمنطقيمنكان

من،التحريف.علدلالةا!ثرالجانبأنهذلك.القديمللعهدالمختلفةالنقديةالجوانب

الذي-القدسالروحمندارضاد-،لهامكبتقدنصوصهمأنيزعمرنالقومأنجهة

والتناقضالتضاربعنمنزهوتعالىتباركاللهكلامانوالأصل،الهاعتقادهمفيهو

أحدما،بكذبالجزمإلىيففيىواحدةقضيةفيمتعارضيننصينووجود..والاختلاف

اللهوكلام،معابالكذبعليهمابالحكميقفيالعقلف!نمحددغيرالكاذبالنصداموما

انآثفزةتتذئزوناقلآ):وتعالىسبحانهقولهحدعلى،ذلئهعنمنزهوتعالىتبارك

فيتكررتهناومن)1(،"!ثيرآخيقدايي!تؤخذواآلئ!غئيرجمندينكأنؤتؤ

ومن،الصوصبيناطاصلوالتناقضالتعرضعلىتدا!اعباراتالفزةعلماءمؤلفات

ابنقولمثل،الإلهيالرحيالىالكلامهذانسبةواستحالةالكذببثبوتالحكمثم

فيوقوله،)2(،000ولابد،الأخرى)حداهماتكذبقضيتانوهاتان...):-حزم

عنها-محيدلاضرورة-فصح.بعضابعضهايكذبأقوال...وهذه)-:آخرموضع

منالمأخوذةدياناتهمأنوثبت،ملعونةمكذوبةمحرفةمبدلةكلها(الكتبيقصدأأنها

.)82(.الآية:الناءصورة!()

1/146.)2(الفصل
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المقدماالحقابنقديالمسلمينهدا،جهودا؟2

بالعيانالمدركءكاليضرورة-الف!اقعملمنمكذولةفاسدةديانةالكتبهذه

)1(."السلامةعلاثهونحمد.واللصى

تعلق:قسمينالىالتناقضعلشواهدمنالمسلمينعلماءأورد.ماتقميمويمكن

والتحريف-الكذبعلىدلالةأتوىوهو-الواحدالسفرنصبرصبينبالتناقضأولهما

)2".وأخرسفرنصوصببنبالننافضالآخروبنعلق

الأللالفر!

الواحدالممفرنصومايةالتنا!ا

بينمنواستخرجوا،فاحصةفقديةقراءةالقديمالعهدأصفارالمسلمينعلماءقرأ

الأسفارمشوىعللي!،بعضابعضهايناقضالتيالمواضعبعضالكثيرةنصوصها

.الواحدةالفقرةداخلوأحيانأبل،الواحدالسفرداخلبل،فحسبكلها

العويقممفو!4أولا

ضراهدمنوالباجيحزمابنأورد.مايحميحينماالعجبويأخذ.المرءيندهثىقد

علىشاهداوثلاثينسبعةبرصدانفر!احيث،وحد.اليهولنسفرداخلالتناقضعل

أهميليفيماوصأذكر.أصحاحاالحسينذيالسفرهدانصوصفيوالتضاربالتناقض

الثحواهد:هذ.

-:والنكوبنالحلقفصةفي

الأولا"صحاحاضغلتالتيالقصةهدهنقدفيوصعاالباجيالدينعلاءيذخرلم

الدقيقوالتحليلالفاحصةوبالقراءة،التكولنسفرفيالثانياالأصحاحوفصفبكامله

)1(

)2(

.602/؟الابقالمرجع

الدينعلاءجهوديمزعنتليلتجلالباحثذكر.ماصحةيليهوالذلىالمطلبهذافيشظهر

العهدنصوصبيناياتضشواهدمنالعظمىفاياغيبما،القديمالعهدنقدفيحزموابنالاجي

علحكراالحاسةالأخطاءعنالتاليالمطلبيكونيكادحينفي،منفرداالباجيرصدهاالقدبم

عليهمااقتصارايىالمطلبينهذينفيحزموابنالاجيذكرتكرارف!ن،هناومن،حزمابن

فيالحايةوالأخطاءالتناقضاتبرصدوانفرادعاتميزماعنناتجهذابللغيرمالامالا

والقرطيالقرافيالدينوضهابالحزرجيعبيدة(دمنكلاأنبدلل-القديمالعهدنصوص

وصاتما،حزآابنولاالباجياليهيتتهلموالنهالتكرلنصفريبينتناقضرصدفيافزكوا

المطب.هنامنالثاقالفرعفيز!.
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يلي:كما،الخرافيةالقصةهن!هفيالتناقضاتمنعددايبرزأنالباجياستطاع

المتةآالأيامنالأولاليومفيخلقتاوالأرضالساءأن(1/1تكأمنيشفاد(1)

فيخلقتالسماءأنيفيد8(1:6/تكأأنحينفي،وقكوينهالعالمخلقفيهاتمالتي

-:الباجييقول.الثالثالبرمفيخلقتالأرضأنيفيد،951-/اأتكو،الثاقاليوآ

وقد،الأولاليوميخاأي"والأرضالطءاللهخلقالأولفي):يقالأنيحسنكيفأ

الثافي:اليومفيبعد.قاللأنه،والثالثالثافياليومفيمخلوقتانأنهمايقتفيمابعدهذكر

أودعا:بعدهقالثمالجقد،اللهأوضع:بعدهقالثم،الماءوسطجتدليكن:الله)وقال

ثم،كذلك،.وكانالتتسوئتظهر):الثالثاليوآفيأيضابعدهوفال..ساء"الجلدالل!

)1(.،أرضاالثساللهوسئى5:تالثم،التتسفظهر):قال

نأاللفظظاهربل،"الأولفي)نحلوقتينتكونالموالئالثالثان!اليومفيخلقنالاذا

اليومفيثم..والنهارالليلثم،النورثم،والظلمةاللخة:الأولاليومفيالمخلوق

لا:الأولفيوالأرضالسماءخلقفليس..الأرض:الثالثاليومفيثمالسماء،الثانإ:

باعتبارولا-الثالثاليومفيوالأرضالثافياليومفيالسماءخلقلأن-الأيامباعتبار

هذاظاهرعلى-والنهاروالليلوالنورواللجةالظلمةخلققبلهمالأن-المخلوقات

)2(."اللفظ

.،34-1/تكأفيسبقهوما،16-ا15/تكأينالتناقضأيضاالباجيوأظهر)2(

بينلتفصلالسماءتجقدفيأنوارلتكن:اللهوقال5:،141:18/تكأفيالنصيقول

لتفيءالسماءجلدفيأنواراوقكون،وسنينوأياموأوقاتلآياتوتكرن،والليلالنهار

ناتقادهذاومع.،..الداية.1،الامريةابرراةوفي)بدء،)فيالنسخجمغفيحاياالمتخدآاللفظ(1)

أفيعوض،البدهفيأ:نخةويخا5-:بقولهالحالياللفظيلىبنفهأثاروقد،محلهفيالباجي

ايطيقيالتفيرمعالمطوعةالنخةحاولتوقد2(...)ص.،المعنىفيمتقاربانهوما،الأول

الخلقلقصةمقدمة2(ا-1/تكأجعلتبأنالتناقضهذامنالخروجالمقدصللكتاب

!!هيهاتولكن،ه:13/تكأوالظلامالنرربخلقيبد(اياولاليرموجعلتواليهوين،

البروتتانتيما:فيأرئقفرةثزشةا،رضكانت)ذأالأرضوجودعنتتحدثذاتهافالمقدمة

بمديتحذثفكيفموجردة،فالأرضهذاوعلاوخاليةخاولة:الكائرلييهةوفي.وخالةخربة

11الثالثالوميخاخلقهاعنذلك

.28(،2)صاذاتهالاطارهنافيذكر.ماايضاويراجع،2(91،0)ص:التوراةعل2()
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،النهارلحكما!برالنرر:العظيمينالئوزيناللهفعمل،كذلكوكان،الأرضعلى

:وجرهعدةمنالباجي)؟(ويعقب،...الليللحكمالأصغروالنور

الرابع،اليوآفيحصلتاوالانارةالاضاءة"أنمنالنصهذ!ظاهريفيدهما:احدما

تناقضفقد.فيهالليلعنالنهاروفصلالأولاليوآفيخلقالنورأننقدآفدأنهمع

.الحبران

انالأولاليوآفيتقدآوتد،والقمرالشسىيقصدأبهماالثورأنظاهر.أن:وثانيها

بدونهما.حاصلالنور

وبينالنهاربين،والقمرالثمسأيأوليفصلاا:يقالأنيحسنكيفأنه:وثالثها

والظلمةالنوربيناللهفصلقدأنهالأولالي!رآفيتقدآوقد،الرابعاليومفي،الليل

.الخبرانتناقضفقد،فيهوالنهارالليلفتميز،ونهاراليلا:وسماما

اياولالفراءةفينفدموفد،والنهاراللبلببنالفاصلانهاأكماظاهرةأن:ورابعها

اللذين-والظلمةالنوربينفصلاياولاليومفياللهأن،الأولالاصحاحيقصد:أ

تحصيلمنهلزمدالا،أخرفاصلالىذلكبعدفصلهمايحتجنلم-ونهارادليلا:صاما

.)2"محالان،وما،الواحدالمحضلعلىالتائينالمخضليناجتماعمنهولزم،الحاصل

فيبعد-يكنلمالبريةشجركلا:5،6-2/تكأ.فيالبروتشانتيالنصيقول)3(

وجهعلىأمطرقديكنلمالالهالربلأن،بعدينبتلمالبريةعشبوكل،الأرض

وفي،سيل:الكاثولوليكيةفيأضبابكانثم.الأرضل!يعملإنسانكانولا،الأرض

،...الأرضوجهكلويسقىالأرضمنيطلع،عين:الباجيوعند،بخار:السامرية

وجودمع،المطرنزولبعدمالعث!بانباتعدمتعليلفيالتضاربعلىالباجيويعلق

الخضرانباتفييحتجلمالعينبماءالأرضشقيتمتىابأنه،كلهاالأرضتسقيعين

عنكذلككثيراتحلفولا،اياخرىالنخعنكيرايختلفلاوهر،البروتانتةنصهنا)1(

عنعوضا،انيرانالمثنىبصيةيتحدثالباجينصانالااللهم،الباجيأورد.الذيانص

عدالمثنىصيةالىعادقدخرىا19النخفيالنصانالواضحومن،أنواراالجمعصية

هاثىويذكر،والقمرالئسى:به!االمقصودأنضكولا،العظيمينالورينعنالحديث

.،96()ص)8(هامىرواجعأ)خفاءمافعمدالكاتأنالكاثوليهية

يير.تجمرف23()ص:ايوراةعل2()
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بماءعنهللاصتظء،المطربعدمالانباتعدميعللأنيحسنفلم،المطرماءالىوالحشب

)1(."العين

النعخةفيبمابالكفما"عين)وجودأصاصعلىالنقديوجهالباجيأنهناويلاحظ

واشد.أقرىالسواليكونهنا،كلهاالأرضوجهيسقي،سيلاأنهمنالكاثوليكية

"وحواهأئمفصةفي

أنالانصانيحسنلا:الالهالربفقال):بقالأنيحسنكيف5-:الباجييقول(1)

وانثى،ذكراصنعه5:ذلكقبلقولهبعد،218/تكأمثلهئعينا.لهنصنع.وحدهيكون

.،1/702،28تكأ6ضنعهماوباركهما

أنه20،2/تلقأ،لهمعينامآيجدولم):ذلكبعدقولهعلواردبعينهوالسؤال

ئعينا.لهصنعقد

يخبرانجضولا،حواءخلققبلمإحالعناخبارالكلامينهذينان:قيلف!ن

!رطايأ.الثانيةالحالةعنالاخباربعدأحواءخلققبلماأيأالأولىالحالةعن

!فىعلواجريانالطبيعيالزيبولكن،يمت!نعلافهقصت:قلت.،خلقها

ا!مةفما.الثانيةعنالإخبارقبلالأولىالحالةعنيخبرأنيقتضيانالخارجيالوجود

)2(.؟،الموهمالزتبوسلوكعكسهمامن

انبحسنكبف)-:فبفولوحراءآدمفصةنصوصينالتلالضاظهارالباجيوبواصل(2)

ار!صأنهـحأ2،23/تكأ،لحميمنولحم،عظاميمنعظمفهنهإلآن:آدموقال):يقال

!كأ"امرأةآدممنأخذهالذيالضلعالإلهالربفأنثأأ:،يقولمباشرةقبلها

مشالحم)أما،فقط"عظاميمنعظمهذه):آدميقولهأنهذامق!تضىف!ن22،2/

ظعهمنحواءخلقتلماآدمأنعلى،ذىهماعلىالضلعمنخلقتانمالأنها،فلا،لحمي

سه:قيلف!نا1تحققهلابمايخبرأنمنهيحسنفكيف،السباتعليهألقىقداللهكان

ف!يزدولمعنهاللهلخبرمطابقاإخباراعنه،خبزبهأعلملو:قلت.بذلكاللهأعلمه

.2(9-28)ص:الابقالمرجع1()

.38()صأيضاويراجع،31(0،3)صالتوراةعلى:يراجع)2(
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)؟(.6المذكورةالزيادة

-:ن!ححنىأثمفربةقصةفي"

كانفيمنالتكوينسفرمنالرابعالأصحاحفيالتضاربعنحزآابنيتحدث(1)

راعياهابيلكان):يقول،4/2تكأفيالأولفالنص،والمواش!الغنمرعاةأول

بأنه:لامكبنبالياليصف4/0،2تكأالثافيالنصياقيبأسطرذلكوبعد،للغنم

وهاتاقا-:قائلامحمدأبوويعلق)2"،-،المواشيواقتنىالحيامسكنمنأول)كان

،.)*.ولابذالأخرى)حداهماتك!بقضيتان

وفقا،417/تكأففي،الأنسابفيالتناقضعلىهناالباجياهتماميتركز)2(

مدينةبنىثم،،"أخنوخوولدتفحملتامرأته،)تابنوعرف)الكاثوليكيللنص

نفبدحبنفي،م%بنلفاببنابناأخنوخبكونهذافعل،"أخنوخ،ابنهباسمفماها

قينانبنمهللثيلبنياردابنهوأخنوخأن32،:،51/تكأفيالمذكورةالنسبسلسلة

)4(.،جداظاهرالأن!ابفيتناقضهذا"أنالباجيويرى،مإبنضيثبنأنوضابن

الأولالمرضعفيالاسميجعلالبروتحشان!االنصأنالمقامهذافيالعجيبومن

يؤكدمما،الموضعينفي)حنوك،هوالساحريةالتوراةوفي،"أخنوخالثافيوفي""حنوك

شاءمالالىهذايومناحتىالمقدصالكتابنصفيوالتبديلالتعديلاصتمراريةمسألة

الموضعينبينالأنسابفيتبديلاتبحدوثالكاثوليكيةالنسخةوتعزت.تعالىالله

مهللئيلفيالنسبنبينبالتناقضالباجيحكمبقبوليلزمناوهذا)5(..آنفااليهماالمار

.3()صاالتوراةعل1()

ولا،حزمابننصمعالمتفقوهو،الامريةالتوراةونخةالتطقيالنيرنخةلفظهذا)2(

؟ناكانأيابالانفيهماالمذكرراللفظاناذ،كثيراعنهوالكاثوليكيةالبروقتانتةفيالنصيختلف

حزمابنحكميزكدمما،الماشيمارعىمنأولأنهضمناييدوهو،المرائيورعاةالحياملاكني

للغنم.راعاهايليجحلالذي1/4،2الابقالنصمعتناقضه

.1/146)3(الفصل

.37()ص:الترراةعلى(،)

الكاثوليهة.الن!خةمن7(ه)ص)6(رقمها!ىيراجع)5(
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.)1(..منوشائيلالىومتوثالح،محوياثيلالى

-:نحفصة،لط

أعدادفيالثمديدوالتضاربالواضحالتناقضالىالأنظارالباجييلفت(1)

..بالفعلدخلتالتيوأيضاالسفبنة،فيمعهي!دخالهانرحأيزالتيوالطيورالحيوائات

أصناتجميعمناثنيناثنبنمعهئدخلبأننوحااللهيأمر618:2،2/تكأففي

نوحمعدخلبالفعلأنه7:7،9/تكأيفيدناثم..لاناثاذكوراوالطيورالحيوانات

الالهيللامرتنفيل!،الطاهرةوغيرالطاهرةوالطيورالبهانم.مناثناناثنانوأهله

ناحينفي..حرفيةضبهبصورة،713:61/تكأفيذلكتكررثم..السابق

منوتأخذ...):يقولفالنصسابقهعنتمامانحتلفاالالهيالأمرمجعل3،:71/تكأ

ذكرااثنينالطاهرةغيرالبهائمومن،لاناثاذكورا،ممبعةصبعةالطاهرةالبهائمجميع

يقولكما-وهذا،...لاناثاذكررا،صبعةسبعةالسماءطيورمنأيضاوتاخذ،وأنثى

اثنين.اثنين:أمةكلمنمعهيدخلأنهمنتقدممايناقض8:الباجي

والاثنينبالطاهرالصبعةخصلأنه،لهمناقضاولي!لذلكنحصصانه:قيلف!ن

الكلامهن!:قلت..صبعةسبعةالجميعجعللومناقضايكونو)نما،الطاهربغير

،الطاهرةغيرالبهائمومنالطاهرةالهائمومن)8،9-7/تئاأيا!حلكنهصحيح

لاناثاذكورانوحالىاثناناثنانالسفينةدنجلالأرضعلىيدبماكلومنالطيورومن

،)2(.التناقضونحققالتخصيصفبطل..،نوحااللهامركما

معتنالضاف!هاالباجييرى،نرحااللهأمركمااالنصمناياخيرةالجملهوهذه)2(

الطاهرةالبهائمبينيفرقالالهيالأمر(ن-سبقكما-يفيدالذي3،:71/تكأ

واياتض..الأخرىمناثنينواثنين،الأولىمنصبعةصبعةبأخذنرحافيأمروغيرها،

.!نوحفعلعماإخبارهذا:قيلف!ن..جداظاهر)-الباجينظرفي-النصينبين

-:مهليئابنمتوثالحنبفيالتناتضذكرانبعدالباجيويقوله،37()صالترراةعل1()

صااختلافبابمنهذالعل:يقالأنبمكنولا..الأنابتاقضمنايضافهناا

.،ي!طله،%الالآباءعدداخنلافلأن!الواحدالخص

.(4:94)صهالتوراةكليراجع2()
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يلزمفلا،رآهالمصلحةبهأمرمابعضوخالفاجتهدفلعله،يفعلهبمالنوحأمرهوذلك

قلت:..أنزينأوخبرننكانالوأنمتناقضينيكوناأنيلزملانما،متناقضينيكوناأن

حسبنوحففعل):قولهوهويبطلهماعقيبهالكلامآخرفيلكن،نفسهفيممكنهذا

بهاللهأوصاهالذيهوهنافعلهالذىأنمقتضاهف!ن.،فعلهكذا.بهاللهأمرهماكل

)1(،هناك

ولمحاتهبدعتهصعةعلىدليلايعطيناأندونالمرضعهذايتركأنالباجييثمأولم

لا"وأنثىذكراصبعةصبعه):قولهان":مائلا7،2/تكأعليعلق)ذ،الذكية

أنثى-ونصفهاذكرانصفهايكونأنيمكنلا،فرديعددأيأفردالسبعةف!ن،يستقيم

ذكرإما:ستةعلىالزائدمنهاالواحدفيبقى-أنثىوالآخرذكرأحدما:الاثنانكانكما

،)2(.الأرضوجهعلثمرولاالسفينة)دخالهقيفائدةفلا،ذكربلاانثىأو،أنوبلا

التناقضواظهارالتكوينسفرلنصوصالرائعةتحليلاتهفيالباجيمعزلناما)3(

الذياليومتحديدمسألةفيالتناقضعلىيدهيضعهووها،والطوفاننوحقصةفيبينها

الذياليوآفيأمأيامب!صبعةالطوفانقبلدخلواهل،السفينةمعهومننوحفيه-دخل

لأن...):هنايقالأنيحنكيف)-:اللهرحمه-يقولا3الأرضتغمرفيهالمياهبدأت

ليلة،وأربعينيوماأربعينالأرضعلىمطراأنزلأنا،أيامصبعةالماهذامكبب

أمرهكمانوحففعل،دوابالىبشرمنالأرضوجهعلىوصنعئهأقمئهشيءكلليف!أ

السبعةقبلاليومهذافيمعهممنالفلكدخلنوحاأنظاهرهف!ن،74،5/تكأاالإلهالرب

،701:31/تكأفيذكرأنهمع،التعقيببفاء"ففعلا:قولهولاص!،الطوفانوقبلأيام

يىخةوفيا:قاللأنه،الأيامالسبعةبعدفيكون،الطوفانوقوعبعدمعهممندخلأنه

اليومذلكفي:الث!هرمنيوماعشرسبعةفي،الثانيالشهرفي،نوححياةمنستمائة

دخلاليومذلكفي":بعدهقالثم"السماءمياقلبوتفتحت،الأعماقينابغانفتحت

)3(.،تناقضوهذا،نو!

نفسه.المرجع:يراجع(1)

.(4:94)صهالتوراةعلى:يراجع2()

الاجيحجةقرةرغمانهالاحثودرى94(94،إصأيف!ودراجع،(47)ص:التوراةعل)3(

=(نمنهليتبط(ه4-7/تكأإليلجأ!.أذ!بهأولكانأنهإلا،النصمناشاطهوحن
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نأمجسنكيف،-:فيقولالطوفانمدةتحديدفيالتناقضالباجييلاحظكما)4(

عقبهوكذا،،721/أتك،ليلةوأ!بعبنيوماأربعينالأرضعلالمطروكان):يقال

ذلك:بعدقولهمع،717/تئهأ،الأرضعلليلةوأربعينيوماأربعينالطوفان"وكان

متناقضاناخبارانف!نهما،74،2/تكأ،يوماوخمينمانةالأرضعلالماءوتعالى8

.الطوفانمدةعن

فقط،المطرووقوعالماءنبعمليعناخبارا:الأولالاخباريكونأنيمكن:قيلف!ن

..مطربلاذلكبعدالماءلاقامة،المطرووتوع،النبعمدةعنانجبارا:الثاقوالاخبار

اللهوذكر5-:يوماوخمينذكرالمائةعقيبقولهببطلهلكن،نفطفيممكنهذا:قلت

التابوتفيمعهكانوماالبهاثم،أالدبيبوكل،،الوحوضأالدابوكل،نوحا

الغمر،ينابيعأوانسدت،الماءوسكن،الأرضعلرصااللهوبعث،،السفيتأ

مائةبعدوبرجعالأرضعلىيقلالماءوجعل،السماءمطررام!تنع،الماءومزاريب

هوكانوالنغالمطرانقطاعأن:ظاهر.الكلامهذاف!ن.3،:81/تكأ،يرماوخمين

،)ا".التناقضفتحققيوماوخمسينالمائةبعدالماءونقصان

أنيحسنكيفا-:فيقول8،8/تكأيتضمنهماعلأيضاالباجيويعلق)5(

الحمامةتجدفلم،الأرضوجهعنالماءقلقدكان)نلتنظرالحمامةوأرصل5:يقال

منتينكاأالجبالرؤوصظهرريمشاهدةمعلرمةالماءقلةأنمعا3،لرجيهاموضعا

هناقولهف!نوأيضا..،،الجبالتممظهرتالعاشرالهرمنيوماولوفي)85/تك

بأربعينذلكقبلظهرتتدالجبالرؤوصأنمع،لرجليهاموضعاالحمامةتجدفلم)

علىالغرابجلسكما،الجبالرؤوصعلمرضعالرجليهاتجدف!نهما،لهوجهلايوما

و(بتهاالتعيبفاءعنتحدثالاجيوانخاصة،أيامببةالطوفانقبلمعهممندخلنوحا!

يلجالاأنبالاجيالأول!كان:واقول..الممارضونع!يخكر.قدأمروهر،هذاعلالاصتدلالفي

ففي،تيهد.يريدمايؤبدوصريحوافحنصوأمامهالعقاتمنالكثيرتكتغهالذيالطربقهذاإلى

محهلهونرةرامراتهونجو.هواليةنرحودخل5:الكاثوليكيالضيقول،،7:701/تكأ

نصفهذا6الأرضعلالطوفانمياهكانتآأياصبمةوبعدا:قالأنإلى،،الطرفانيا.منهربا

تكأمعتاقضماوهو،أيامببعةالطوفانبالايةقيالينةدخرلهمتاكيدفيوصريحواضح

ق!بله.وب!الطرفانبدايةيومدخلراأكمييدالذي،711:13/

.(94)ص:ايوراةعل!()
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فتيله.ذكرهكماالأرضمنالماءنثصفحتىئعذولمالجبالرؤوس

وجهمنالواطيةالمنبسطةالأرضعنالماءتلقدكان)نينظرأنمرادهلعل:قيلف!ن

مرتفعالماءأنبالمثاهدةمعلومأيضاوهذا:قلنا،العاليةالجبالرؤوسعنلا،الأرض

ه:قولهف!ن،وأيضا.كالغرابأيضاالجبالرؤوصعلىأيضاتجلسأنويمك!نها،عليه

لمعرفته،يبعثهاحتى"تعلمهأنلحمامةيمكنلا،الأرضوجهعنالماءقلقدكان)نلي!نظر

عنالأرضتبينفيلاشتراكهما،نظرهافيسواءالأرضوجهعلوكثرتهالماءقلةلأن

)1(.،13ذلكلكث!فبعثهايحسنفكيف،نظرها

كيف5:يقرلهذاوعن،نوحاولادترتيبفيطريفةملاحظة.الباجيويلاحظ)6(

هووحام،ويافثآوحاسام:السفينةمنخرجواالذيننوحبنروكان):يقالأنمجسن

،91-981/تكأ،الأرضفيتفرقواهناومن،نوحأولادكلالثلاثةوهزلاء،كنعانأبو

فلما94.23/تكأ،الأصغرابنهبهعملماوعلم):بعدهقاللأنهالثلاثةأصغرهوآحاف!ن

الىا!ابرمنالتدفيسلركعلىجرياأالأصغرثمالأوصطثمبا!برذكرهمفيئبتدأ

علىجرياالأكبر،ثم،الأوصطثمالأصغربذكرتصاعديايرتجهملموكذلكالأصاغر،

)2(.،الترتيبفيالتخبيطوتعئم،وينأا!ابرإلىالأصاغرمنالئرقيسلرك

،نوحقصةفيالتكوينسفرنصوصبينالتناقضإبرازفيبدلوهحزمابنويدلى)7(

-نرحأبيهعورةعلىنوحبنحاماطلاعمن!90:227/تكأفيجاءماعلىويركز

حائمعليهصبابنهفعلمابلغهأنوبعد-النصيزعمكماوالتعرفماالسكرحالةفيحر؟

إلهالربمبارك:وقال،إخوتهلعبيديكونعبذا:كنعانملعرن):قائلاولعناتهغضبه

كنعانوليكن،سامخيامفيوليسكن،ليافثاللهليوشح.لهعبذاكنعانوليكم.سام

ئطل،فلم،بهماستخفاقاتعاظمأوالمحزفنيثم...أ:حزمابنيقول."لهعبذا

،وفرط،ومصرايم،كرش:حامبنو):فقالطحامأولادذكرإذقالأعمطرستةبعدلكنه

شبا،:رعمهوبنو..وسبكتا،ورعمة،وصبتة،وحريلة،سبا:كرشوبنو..وكع!نان

يسير.تجصرف(5)صا:التوراةعل1()

لفظمنقريبا(حهبماأصلحتهوقدكيرسقطبهالنصأنالراضحومن،57()صننههالمرجع2()

تعالى.اللهشاءإنالاجي
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أماأجباراصيالاوكان،الأرضفيجبارأولوهو،نمرودولدوكوض..وددان

وكدو7ركبابلممكلتهأولوكان-الربآأماجبارصيادكنمرود:يقالولذلك-الرب

عبرورحبوتنينوىفبنىأشورالىخرجالأرفيتلكومن،ثمنعارأرضفيوجمفنه

منفحصل،01/6:21تكأ،العظيمةالمدينةهيوكالحنينوىبينوراسن،وكالح

أي!ولدأنوصف-)ذجدامعظمنعيي!قرارهموهو-خبى.فينوحتكذيبالخبرهذا

توجبهماعلأنكلهالعجبثم.بنيهموعلىكنعانبني)خوةعلملوكاصارواكنعان

وسام،حيونرحالأرضجمغعلحامبنكنعانبنكوضبننمبرودملككانترراتهم

ثمانية!تارحابن)براهيمبلغأنالىعاشنوحاأنتوارتهمنصفيلأن،حينوحبن

بناسحاقابنا،وعيسوأيعقرببلغأنالىعاضنوحبنساموأن)ا"،عاماوخمسين

هلهبتحد!دنصيرجدلالأنهثكبلانصوصعدة!ميعخلالمنالرقمهلاحزمابناصتط(

افمالا،صنةصتينل!رايمحياةفيماشنوحاأنخلالهمنيتضحجدولبعملقمتوقد،المدة

-:التاليالنحرعلمكرقةنصوعىعدة!مغمل

.32،/هتكاآصاا!برابئلهولدحينا005نرحعمركان"

.1011/اأتكارفكثادا!رابنهلهولدجنماآصاعمرهي001الهايضاف"

.،1/11اأتكئالحا!بىافيلهولدحيماأرنكثادصرهي35اليهايضاف"

.،41؟/اأتكعابرا!برابنهلهولدحينماشالحعمرهي03الهايضاف.

.،161/؟أتكفالجا!برافيلهولدحيفاعابرعمرهي34اليايضاف8

لم.؟18/اأنكرعوا!برابنهلهولدحينمافالجعمرهي03اليهايضاف"

.10،2/اأتئاصروجا!بىابنهلهولدحيمارعوعمرهي32البهايضاف"

.22،/1اأفكناحررا!بىابنهلهولدجنماصروجصرهي03الهايضاف"

.14،2/اأتكتارحا!برابنهلهولدجنماناحورصرهي92اليهايضاف.

.1،26/اأتثا)برايما!بىابنهلهولدجناتارحعمرهي07اليهايضاف.

عاما،059ببلغ9،28/نكأحسبلنوحالاجماليالعرأنوبما،عاما098المجموعفبمبح

.حزآابنيقولاكما58ففطوليى،عاما06)برابمحياةفيعاشنوحاانهناعنفبتج

النحوعلوعيريعقربجاةفيحيابقائهمدةتحتبأنيخمكننوحبنباميتعلقوفيما

-:التايه

صقاكما098وهوأ)برايمولدحينمانوحعمر!ابرايمولدعندمانوحبنأصاعمر"

ولدحينماآصاعمركان:)ذا،523/تكروفقا005أيأأصاولدجن!انوحعمرفهمخصوما

سنة.093)برايم

لم.25/اأنكا..-اسحاقولادةحبنللرابمصرالهايضاف+

.25126/تكأ56-وعوبحقو!ولادةحين)صاقعمراليهايضات+
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المقدماالحتابنقدفىالمسلمينعلماءجهودا!ا2

بالنافا،فأباأبامواليدهممنذكرهماعلصنةوأربعبنخمسا-السلامعليهما-)براهيم

،)1(.13معكوسانوحخبرنرى

-:ابراهيمقصةفي،

فيلاحظالتبهوينسفرنصوصبينالتناقضلإبرازالنقديةتراءتهالباجييراصل(1)

الربوقال":يقالانيحسنوكيف):بقولهيستهلها)براهيمقصةفيتناقضاتعدة

التيئالأرضالىوتعال،أبيكبيتومنعشيرتكومن،ارضكمناخرج:آلأبراالاله

وأبارك،مباركاوتكون،اسمكوأرفعوأباركك،عظيملثعبوأجعلك،لىلاهااريك

،الربأمرهكماآأبرافخرج.ايارضقبائلبكوتتبارك،يلعنكمنوألعنيبارككمن

أبراموأخذ،حارانمنخرجاذسنةرسبعينخمسابنأبراموكان،لرطمعهوخرج

أرضالىجافينوخرجواواكتسبوا،بحاراناقتتؤاماوكلأخيهابنولوطاامرأتهصاراي

لا،عصصيرتكبيتومن..أرضكمناخرج):قولهف!ن،ه:21/1أتكأ!"كنعان

ناحوروأخواههروئدبهاالتيأرضهلأن،بأرضهليستوهي)حاران(بلأنهم؟يحسن

ساروالماطريقهمفيبهامروا(حاران)دانما،الكلدانيينارضهي(لرطابو)وهاران

11/13تكالأيشيرفتئله،)2(0بهصزحكاكنعانأرضطالبينالكلدانيينأرضمن

ابنه-أبرامامرأةكئتهوساراي-ابنهابن-هارانبنولوطا،ابنهأبرامتارح)وأخذ

.،،كنعانأرضالىليذهبواالكلدانيينأورمنمعافخرجوا

ابراهيمبتنفيذيتعلقفيما،ه:121/أتكالنصهذاعلىآخرتعقيباالباجيويضيف

عاما.055ويحقوبعوولدحيماسامعمريخكرن،-

حتىعاضنوحبنصامأنذلكعنفي!ج،11-ا1/10تكأ006الإجاليصامعمرأنوبما5

حزمابناصتنتاجاتأنظميوأغلب.حزمابنيقولكا54رلىعاما05وعريعقرببلغ

حاباتفييخطيءأنيمكنلاحزمابنيان،عليهايعتمدكانالتيللنخةوفقاصحيحةكانت

نجاالنيعةالحسابيةالأخطاءإظهارفي-التاليالمطلبفي-براعنهصتظهرالذيوهوكهذهبشطة

النخفيحتىتماماواضحالر(ع!ارفيالنخبينوالاختلافالاضطرابو،ن،القديمالعهد

ذلك.لتاكيدوالسامريةالعبراية:اشرراتينأبعرالحاديالأصحاحبينالمقارنةوتكفي،الحالية

منالمطبوعةالنسخةلأن؟الكاثوليكبةالنخةنصالمعقوفتينبيناثتوقد148،ا/الفصل)1(

دثثير.ةالأصما،يخاالاضطرابمنيها،أالفصل

.63(62-)ص:الترراةعلى)2(
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،أبرامافخرج:قولهمعأيضايحسنلا،أهلكومن):قوله)نأ:فيقولطالربلأمر

بأهلهخرجقدفيكون،بحاراناقتنواماوكلأخيهابنولوطاامرأتهسارايأبراموأخد

الانجبا!ين.نناقفبىالمأموربزكفيلزم،أهلهمنلا

الأمرينأحدامملأهلهمنمنفرداخروجهويكرن-بخروجهأمرلمالعله:فبلل!ن

أمرمابعضتركفيهماوغاية،بعدهضياعهمخوفلعذرأهلهتركز،وخالف،فخرج

تناقضفلاخبروهن!أمرذلكلأن(فممنرعالخبرينتناقضوأما.جائزوفو،لعذربه

هذان:قلنا..خالفهأوبعضهخالفبأنهعنهولمجبزبامرامف!ئزقرأنلامكان،لينهما

موافقةيوجبظاعر.ف!ن،الربأمرهكما(برامفخرجا:تولهمعيصخانلاكلاما

)1(.(المحدوراننيلزمنحالفهانهمعللابرالخبر

الرببينمزعومحوارمنالتكوينصفرفيورفىعاعلىالباجييعقبكما)2(

نأيحنكيف):فيقولكنعانأرضبرراثةلهالمزعوآالالهيالوعفلأنوللراهيم

الأرضقهد.أعطيك:الكلدفيينأرضمنأخرجتكالديالهكهرأنا)نه،:يقال

ابنعجلآخذ:لهفقال؟أرثهاأق-هذاأعلمكيف،وول!فسئدي:لهفقاللزثها.

فأخد.وحماماويماما،صنينثلاثابنوكبثا،سنينثلاثابنومعزا،صنينئلاث

وجعل،الطيريقمولم،صاحبهيلاقيعضركلوجعلنصفينفقسمهمكلهمهؤلاء

خذ):قولهف!ن)2(،،1ا:15/7تكأ6فتحركتآأبراوحزكها،الأجسادفوقالطير

أنيحسنكيف6فتحركتأبرامفحركها):تالأنالى8ومعزاسنينثلاثابنعجلا

تدرتهعلدليلاهذاكانأ)أرثهاافياعلمكيف:،للراهيمأيألقولهجوابايكون

ن):يقالأناللهم..فلالهمجصلالأرض)رثأنعلأما،الموتى)حياءعل،تعالىأ

يقل:لمابرامولكن.لهالأرض)رثتحصيلعلقدرتهتستلزآالموتى)حياءعلىقدرته

اعلمكيف:أي"أرثهاأفيهذاأعلمكيفا:قالولكن؟هذاعلىتقدرأنكاعلمكيف

ناالنصمعنىلأن"ابالنةمنثيهفينااباجينتدان-أعلموا!-وارى،ننهالمرجع1()

زوجتههمالذينأهلهيتمنيخرجانالمرادويى،وتومهعيرتهوموطنموطهمنبخرج

فقط.وأولاد.

اخلافيوجدوأيضا"الحايةانخفيص!كررةكير،تحركتريرايمنحركلها8الأخيرةالجملة)2(

.والحمامايمامفي
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للقدم!العقال!نقدث!المسلمينهلما،جمودا!ا!ا

غيرأحدهمافجوابلها،لازموكيرعليهللقدرةمغايرالمقدورووتوع؟يقعالارثأن

الآخر.جواب

الطيى6يقسمولم5:قولهيناقض،نصفينفقسمهمكلهمهولاءفأخذ5:فقولهوأيضا:

لكونه،قسمينمنكثريقسمأنبهالرومنكانالطيرأنمع"،أكلهمبصيغةلاسيما

ف!نوأيضا:.لهوجهفلامعهماقئممعبالكليةيقملاأنهأما،التحركالىمعهماأقرب

وكذإ،الحكمةمنوجهألهيظهريكادلاالواحدالنبهذاونفببدهاالأنواعهذهننويع

)1(.كان"صنبأكي

أرضبميراثلابراهيمالالهيالوعدقضيةفيتناقضوجودالباجيويلاحظ)3(

قائلا:عهداآأبرامعالربقطعاليومذلكفي)،1518/أتكفيماعلفيعلق،كنعان

ف!ن..):قائلا،الفراتنهرالكبيرالنهرالىمصركرمن،الأرضهذ.أعطيلنسلك

أنهمعاليوآذلكفىحصل)نماالعهدأنظاهر.،عهد.اثهآأقااليوآذلكفي5:قوله

وأيضا:فتناقضا..(،)الثمسمغيبقيلإض!ا.قبلهال!يلميوآونجط)8".بمدةقبلهحصل

ولنسلهلهيعطيانه،:13/41:17قكفيعصد!والعئونالطلئةالغراءةفيقالف!فه

نأيمكنلاوهو،شالمغربهـاثرقوالجنوبئالثطلمنعكانه،بن!راهالميالأرض

)".،فتخالفاالفراتنهرالىممرضهرمنبرى

ذاتض.الموضعفىالناقضالباجيللاحظهاجريخاطبمنشخصيهتحديدوفى()4

فقالأشور،طريقفيالماءعينعلىالربملكوونجدها):يقالأنيحنكيف):ويقول

الذيالرباسمهاجرفدعت):عقيبهقالثم7،/16أتكهاجريا:الربملكلها

وذ!ه،الربملكهومعهاتكلمالذيبأنأخبىهاف!نه،61/13تكأ،معهاتكلم

معها،تكلمالذيالرباسمهاجرفدعت)،بقولهأالرببانهأخبرثم،مراتض

فحنامضا.،إلمننظرالذىاللهأن!:ومال!

ينكرولم،المننظرالذياللهأنت:فقالتا؟عقيبهيقالأنيحسنكيف،:أوأيضا

يير.بت!صرف68(67-)ص:اترراةعل(1)

.،:134117/أتك:الىلثير)2(

.،51/112:41:اليير)3(

يير.بتصرف68()ص:التوراةعلى(،)
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لمبلأولا-ذكر.كما-الربتملكهوكلمهاالذيأنمع،اللهانت)قولها:فيعليها

ظهررأيته)في:لأكا.قالتا:بقرلهمثلهأيضاعنهاحكىبلعنه،لترجعخطأهائغزفها

أ.)1أصلالهاوجهلا"لأنها"قولهفيالتعليللامانمع"ئذامي

التكوشسفرمنللراهيمقصةفياثعارضةالنصوصعلالباجيتعليقاتوآخر)5(

سقطقد،71/71تكفيلماوضاأف!نهاصحاق،،نجابلهاللهتبثيرعندلىلراهيمبمرفيتعلق

في،3تلدت!معينبنةوهيصارةأما؟ولدرولدمائةألأبن:قلبهفيوتال،وضحكوجهبماعلى"

وعاد):النصيقولالحدثهذامنطوللةمدةوبعد2،،251/أتكتكفيأنهحين

ويثباق،،ومدينويقثصان،زمران:لهفولدت،قطورةاسمهازوجهفأخذللراهيم

صنةأربعينبعدالجماعةهذ.ؤتد)نما،للراهيمبأنهذاعلىالباجيويعلق"وضوحا

أربعر،عمر.صارأنبعداسحاقزؤج)نماابراهيميانأاصحاقولادةمنأيأأخرى

بعدهوتزوجثم2،،5/20تكيقصدأوالثلاثينالسابعةالقراءةأولفيذكر.كماسنة

أصللأمجرداوماكانانماالاصتبعادذلكأنعلفدل،القراءةهذهظاهرهوكمااصحاق

تعالى.اللهوعدمقابلةفيأقامهله،

لم،ابراهيمأيأهوأنهمعبالكبر،نملهينقطعلاالسنفيطعندانالرجلأنعلى

أنه-القاحجازيأحمد/الدكتور-الكتابعققأمرمجيبومن،6(9-68)ص:الترراةعل)؟

علنضالنتالمولففهمأ:وبفرلالفصةهنهنصوصببنبالتافضحكمهالباجيعلبنكر

يعبروناقوراةفياليود)ن:هناونقول.اثهأنهالملاكعنتالتوهيالملاكهرالمتكلمانأصاس

ثم،هووما،هوكائها*عنيابةتحدثلأنه،)ا"،لفظأو)الرب"بلفظ)الملاك"عنكثيرا

اشث!رن،-رالد-،منوح8رؤيةعنيتحدث130:2،22/قضأالقضاةصفرنابنصاستثهد

فرحففال،الربملاكأنهمنرحعرفحبتدأ:تقولال!نصونهاية،الربملاكوزوجنههر

من)3(رتمهامثىفيجاءماهلاعلللردويكفي..،اثهرايناتدلأتاموتانموت:لامرأته

ملاكلى،-:التعليقيقول،مفاالتيهاجرقصةعلتعيقاالكاثولييهةالشخةمن9(.)ص

-(إلخ."4/191وخر11ا!م2،7/)1اثهملاكأو(الخ21000/وتض2ولوخر11)22/الرب

بالكلنفاالههربل02()23/خر)اللهعنيختلفمخلوقاملاكا-القديمةالنصوصفي

غبرهافيالربملاكأنونرى.13الآبةفيببنهماواضحةوالمطابفة.للثرفهلظهرالذيالمنظور

.7،38/ورصل102/ومتى54/طوو12/23)خرالانتقامينفذالذقيهوالنصوصمن

أملاكبالتعبيرعلىدالاحرصتالتىالامريةالنوراةأنايضاالمقامهذافيالعجبومن

بأنوالتاقضالمخذورفيفاوقحت،والثراثهبينحديثيخهاالتيالموا"ضعكلفي،الرب

.6ا""وذكرتعادتثم،الرب)ملاكذكرت
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عمرهلأن؟صتةوسبعين)ا"خمساذلكبعدعاشلأنه،عمرهأواخرالىالنفييصل

نصفتقغالوقتذلكفييكنولم7،،25/تكأهناذكرهكماسنةوصبعرنونجىمائة

هو)2(أبيهالىفبالنظر32،/1اأتكسنينوخمسمائتانعمرهلأن،تارحأبيهعمر

،)كا.ضاب

:اسحاقتصةفي،

اسحاقزوجةرفقةحملخبرمن21:2،26/أتئاهفيعماحزمابنيتحدث(1)

الولادةقبلمضتثمأجلها،مناللهالىزوجهاتضرم)ثرزواجها،منطويلةمدةبعد

وفي،أئتانجوفكفي:الربلهافقالأ-الكاثوليهيالنصحسب-الربلتشمير

أيامكملتفلماالصغير..يخدموالكبيرشعبعلىيقوىشعب:شعبانيتفرعأخائك

فسموهضعر،كفروةكله،اللرنأصهبالأولفخرج،ترأمانبطنهافياذارلادتها

.،يعقرب()باصمندعي،عيسوعقبعلقابضةويدهأخوهخرجثم،)عيسو(

الىالكذبينسبواأنفيالسفلةهؤلاءعلمؤونةلاأ-:!يحزمابنمحمدأبوفال

وأن،يعقوبقطيخدملمعيسوأنفيبينهمخلافولا..يكذبأندلهوحاش،!الله

صبعالأرضعلسجديعقوبأننصا:التوراةيخابليعقرب؟بنيقطتخدملمعيسوبني

بالعبوديةالاعيسويخاطبلميعقوبوأن،،33،34/تكالىيشيرأرآهإذلعي!ومرات

لمالذيبنيامينحاش-يعقوبأولادجميعوأن33،،32،تكيراجعأالمفرطوالتذلل

لعيسو-أهدىيعقربوأن7،،6-33/تكألعيسوسجدواكلهم-بعدؤلديكن

يعقوبوأنومعز،وضأ؟نوحميىوبقر)بلمنرأشاوخمسينرأسخمسمائة-لهم!اراة

علىأيديهمتزللمعيسوبنيوأن،33:816/تكالىيشيرأمنهقبققا)ذعظيمةيئةرآها

علىيكونونأوعليهميتملكوناما-انقطاعهاالىدولتهمأولمنإصاثيلبنياتفاء

لهذهفاعجبوا.)4(.عيسوبنيدول!تهمأيامقطيملكوالمإصائيلبنيوأن-معهمالسواء

.،وصبعونضأكلمةفيوأيضا،نحرىخطاوهو،خمةالمطولحالأصلفيالكلمةهذه1()

خطأ.وهو()ابنه:الأصلفي)2(

بير.بتصرف78()ص:النوراةعل)3(

عد)ا،ثوينلما4-813/صم21داوداستبد":الكلألريكةالنخةمن(01)صه)5(هاث!في(4ز

.،22(80:2/مل)2اياصعالقرنأواصطفيعونايوارمحمديخاالانهائاتحررواولم2/23!0

ولممزتت،احتلالصلطةكلألتالأثومونعل!اودصلطةانيتن)بياثارالنصرصلىولالرجرع

.حزمابخهكلاميؤكدمما،نهاتخلصواماوصرعان،مطلقاصتباداواقلاك!لطةتكن
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الضلالمنفيركمبهابتلىمماالسلامةعلاللهواحمدوا،المسلمونأعاالفضائح

،)!(.والعمى

بركةعلىتعليقهعند،أخرىمرةالمضمارهذافيالقومعلىالكزةحزمابنيعاودثم

سيأقيالتيالقصةوهي-والكذببالخدعةيعقربعليهااستولىالتيالباطلة)صحاق

المتنكرليعقوباسحاقيقولنهايتهاوفي-أخرىنقديةجوانبمنمفصلاعنهاالحديث

لك-الأمم،وقسجدال!ئسعوب،وتخدمك..ه-الكاثوليكيللنصطبقا-أخيهزفيفي

بنوحزآ:ابنوعند..2792/تكأ"ي!جدودطأمكبنوولكلاخوتك،تكونسئذا

النصوفق-لعينو)سحاقويقول.واحد،والمعنى،أمكبتو:منبدلاأبيك

جميعاليهودنعثلكصيذا،يعقوباكطأجعلته)فيه-27،37/تكأالبروتستانتي

قط!لأممخلقبماوالله،متوالياتكدباتهذه):حزمابنيقول..6عبيذاأخوته

اخو!هم،أسادةايأمواليكانواولا،الشعوبلهمخضعتولابعد.،بنيهولايعقوب

وهم،أمةكلوفيبلدةكلفيالأممخدموااصرائيلبنوبل..أبيهبنولهولالهمسجدولا

)2(.6وبعدهادولتهمآأيافيوحديثا،قديماللث!عوبخضعوا

:-لهمقلنا...هذاسيكونقالوا:ف!ن

السضاءبضائعوالأماف!قدطالصغارعلىحصلنمقد

-:هيهات

كبارهاربيعاأعياوقدبخيرصغرهاصتحياأنرييعترجى

امرهم،يرجعحتىتنقضيلابأنهاينبئونكانراالتيالآمادجميعانقضاءمعلاسيما

مابمثلالرجعةمنأنفمهموبمنونالعودةمنبشظرونف!نهمأدبرتأمهكلأنواعلموا

-فرقولاكأملفأمل،كمواعيد!مممواعيدذلكفيويذكرون،أنفسهمإسائيلبنوبهتمنى

وانتظار،للمهديالروافضوانتظار،البقرةراكبهماوند!صهرام)الفرسمجوسكانتظار

.1/163)1(الفصل

-وسبمانداوداتامهاالتيالدولةأنحزآابننىالنصوصبينالحادبالتاقضالثعررغمرةفي)2(

الكريمة.القرآيةالآياتمنكثيرفيواضحوهذا،قوية)سلايةدولةكانت-السلامعيهما
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..الصحابفييتظرونالذينالنصارى

يجديولافتيلايغنيلاكاندانبمثلهالمستهامذتل-كن

القذعلىالأسيرغيظولكنهالحشافيكالنإر+لأياما،ء.غظيم

ذلكضاصخلقدفلعمري،9،بنوأبيكلكاخوتئ!!ويمجدمولىتكون)قولهوأما

)2(.لامكبنناحوربنلابان)1(عمهابنراعيكان3بعقوبأن:توراتهمفي)ذ،جهارا

منحاش-ولدهوجميع،هرأسجدزلكبعدوأنه92،03،تكأصنةعشرينوخادمه

ولا،فطليعفوبعيسوسجدوما،كثيرامراراعيح!رلأخيه-بعدمنهمخلقيكنلم

له،خطابهجميعفيلعيسوتعئديعقوبوأن،ميسوبنييعقرببنيمنأحدقطملك

منأصاغرهم:يعفوبلهفقالهأولادهعنصيسووصأله،ليعقوبعيسرقطنعئدوما

إلىنظرت)في):لهوقالعيسورضاطلبيعقربوأن،23،5/أتكعبدكعلىبهمالله

بالحرىعيسوبىأن،اليكأهديثماواقبلعنيفازضىاللهبهجةالىنظركمنوجهك

.،11-ا330/تكأحي!حديعقربهديةقبل

ب!قرار-عيسوبنرققكوكذلك،وبنيهيعقوب،سادةأمراليالاوبنيهعيسونرىفما

لوطوبنو،،0/223عدالىيث!يرأالشراةجبالوهي-بساعيرميىاثهم-توراتهم

بدهروالأردنبفلسطينميراثهم)صرائيلبنريملكأدأقبلوعمانبموآبميراثهم

ب!قراراسرائيلبنيدولةطوليساوونهمأواصرائيلبنيعلىيتغلبونيزالوالمثم،طريل

وما،،الأياموأخباروالملوكوالثانيالأولوصموئيلالقضاة:أسفارتراجعأكتبيم

بنربقيولقد..ب!قرارهماسماعيلبنيولالوطبنيولاعيسوبنيقطإسرائيلبنرملك

بنيدولةهلاكبعدوعمانوموآببساعيرميراثهمفي-كسبهمب!قرار-لوطوشوعي!و

)3(.اليومإلمماإد،عيلبنوتلكهمثم،ميراثهمعنوإخراجهمإصاثيل

.2،-2811/يراجع..خالهأنهوالصحيح،بالأصلكذا(1)

وتك22:0222/تكأيراجع..ناحرربنبتوئيلبنلابانأنهوالصحح،بالأصلكذا)3(

.،الخ24،1592000/

حممةفيالمتأملولكلن،حزمابنانتقاداتملاعتراضافلطينفيالحالياليهوديالوجوديثيرتد)3(

=هذ.منبدافعويعملونيتحركوناكميزعمونكاندانالصهاينةأن!رلةبكليدركالأمر
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البىكةحقولكن،الخذلانمنباللهونعوذ،معكوصةالاكانتالبركةتلكنرىفا

)1(.،منكوسةمعكوصةتخرجأن-زعمهمفي-لالخبثالمأخود،المسروقة

زاويةمنولكنثالثةمرةالمسألةهذ.حزآابنيثيزحزقياللسفرالنقديتناولهوفي

الكاثوليكية:للنسخةوفقا-يقولمختصراحزمابنذكر.الذيفالنص،قليلامختلفة

البئرمنهوأقرض،عيسوبنيأأدوآعليديأمذافي:الربالسيدقالهكذا...)

منانكاميوأجعل.بالسيفيسقطرن،ددانالىتيانمن،خراباوأجعله،والبهائم

فيعرفون،وسخطيغضبيبحسببأدومفيفعلون،اصرائيلضعييأيديفيادوم

هذاا:فيقؤلحزآابنويعلق.،41-2513/خرأ،الربالسيديقول،انتقامي

بلادهم-فيبافونعيووبنوجملةبادواقد)صرائيلبنيلأن(يفيناكذبهظهرقدمبعاد

منهم،أنهنعرفاحدمنهمالأرضاديمعلىفما،عيسوبنوبادذلكبعدثم-كبهمبنص

نأبللكوبطل..العربمن-وكيرهالخم-وسكاكا،للسلمينبلادهموصارت

)2(.،المستأنففييكونهذاأنيذعوا

:فيقول271،4،42/أتكفيمتتاليتينعبارتينبينالتناقضالباجيويلاحظ)2(

أخيأقتللكي،أ!موتآأيايتقزب:قلبهفيعيسرفقال):يقالأنيحسنكيف)

ولا،اليهايبلغلاتلبهفي،عي!وأيأكلامهلأن؟،عيوكلامرفقةوبلغ،يعقوب

أهدافهمالىالوصولفييفلحوالمأضهمالمجردةالحققةأنالا،المخارلثحبالالهةالوعود=

الثرذمصفوفهمفيووقع،وايمكينالعزةمقوماتفيالملمرنأملجنماالامأربهموتحمق

احكمواقداعداءهموأنخا!ة،عليهمالدائرةوتدورينهزمراأنعيهمحقافكان،والانقام

القوةومراكز،العالمةابسةمجرياتعلالتامةالطرةواصتطاعرا،الت!نمدوأتقرااتدبير

الدولي.الظامفيوالتحكم

هلقدالنمرونورالأملفجرمنبصيصاأنالا-الحاليالاسلامياثهدقتامةورغم-ولكن

تييرعلالقادرون-وتوتهاللهبمون-وحدهموهمالريخدةالإصلايةالصحوةشابيدعلى

إلىي!بونممنحفنةبهايتثدقالتيالجوفاءالعاراتعنبيذا،الأوضاعوتصجحالصورة

الأعمالوراءمنهـلزبحون،المصيريةبقضاياهاويتكئبرن،ضكلياانتاباالإصلايةالأمة

ثمرتها.غيرهمويجنيالمجاهدونبهايقوآالتيالجاعةالبطرية

.166-1165/الفصليراجعا(

.1234/السابقالمرجع2(
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نأالعجبومن،)؟(،بلغهافرلما..لأحدع!موفقال:قيللوأما.تعالىاللهالايعلمه

والتناقض،بالاضطرابالنمىعلالباجيحكميقويالحاليةالنخفيالمستخدآاللفظ

بكلامرففة)فاخبرت:هكذاالحاليالنصمجيء،عيسوكلاآرفقةبلغ"منفبد!

رفقةأخبى)دافتن-السامريالنصيقول-كماص.فيقالقدالرجلكانف!ذاعينسو،

ا؟بهأئة

-:بعفوبفصةفي+

،11:13ولاتكأفيالتناقضأدركحينماالتوفيقفايةموضاالله-رحمهالباجي(كان)1

،يعقوب:الحلمفياللهملاكليوقال):يقالأنيحسنكيف5-:يقولهذاوفي

صاعدةوالكباشالتيرصلزىفوقالىبعينيكانظر:ليفقال،هأند:فقلت.يعقوب

هوأنا.لابانبكفعلهمارأيتلأفي،وئنفطةورماديةوتفقاءدفما،والمعزالنعاجعلى

هناكليوتتزت،ئضتاهناكقتخت،حيثأ،،وللأبيتفي،لكأظهرثالذياكله

الةهرالقائلانعلىيدلوآخره،اققذهوالقائلأنعليدلالكلاآأولاف!ن،نذزا

)2(.،متناقضانوهما،سبحانه

التماسعلىيعلقحينماالنصرصتحليلفيدقتهعلىأخردليلاالباجيويعطي)3(

:لسيديفقلنا)...4/40،2تكأفيكما،بنيامينأخاهماليهميعيدأنيوصفمنعوذا

يحبه،وابو.،مه،وحدههووبقيأخو.ماتقدصغير،شيخوخةابنولهشيخ،أبلنا

فيمامعيتناقض،لأمهوحدههووبقيابنيامينعنيهوذاقولأنالباجييرى)ذ

الباجي-نظرفي-والصواب،ولادته)ثرماتتراحيلامهأنمن3561:0،2/تكأ

)5.راحيلأمهأولادمنلأبيهبقيالذيوحدههو:يقالأن

التكوينصفرنصوصبينالتناقضاتمعالطويلةالرحلةهذهحزمابنويختم()4

لبنيهيعقوببركاتإطارفي،9/401أتكوهيواحدةفقرةدأخلالتناقضبإظهار

.97()صالتوراةعل(1)

.8()صاالابقالمرجع)2(

،3701/!امعأيضاالصهنات!ضيذكرينالاجيفكوقد،87(86-)صالتوراةعل:ينظر)3(

وتحترف،.الأرضعللكفنجدواخواتكوأمكانانافي(تراناا:لرسفيعقوبيقولجث

.(621)ص(4)رقمهام!يراجع.التافضبهذاالكاثوليهةالنخة
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قالأنه!يعقوبعنذكر5:حزمابنيقول،الزمانمستقبلفيلهميحدثع!اونبوآته

ولاالعر،فيمفضل،الرففيئقضل،المواهباؤذأنت):الوقتذلكفيلرأوبين

)1(.،أخر.أولهيكذبكلاآهلا:!محمدأبوقال،ماءئنهملةتقضل

ثرجاتأعلالىرأوبينبمقامترتفعانالأوليينالعبارتينان:يقولأنحزمابنيريد

)2(.والاعالالذلحضيضيلالأخيرةالعبارةبهكوىحينفيوالعز،الثرف

الغروعصفردلانيا

فيوسأذكر،القديمالعهدأسفاربينالتناقض،ظهارالمسلمينفلماءاهتامتراصل

والباجيحزآابنفيهارصداليالمواطنمنبجمعهقمثماأهمالتاليةالطور

-:الحروجسفر،الثاقالسفرداخلالنصوصبينالتناقض

،يقالأنمجسنكيف5-:يقرلحينالحروجسفرتناقضاتالباجييف!تغ()1

الرمل8ف!ودفنهالممرئ،ففنلأحنا،برفلمالجانببنالىأموسىأيأ)فالتت

فعل!باياصكمانفلنيا:لهدالالظالمالعبرافي)ن:عفببهفالأنهمعأ221/خرأ

كلامهوظاهر.أخبر.قنأوهر،هناكيكونأنيلزمف!نه،،241/خرأأ6المصري

)3.،فتناقضا،المصرىقتللمالالاأحاثئميكنلمأنه:الأول

)1(

)2(

)3(

178.المالفصل

فيآتمنلىو(نه،النمرضشديديحقربالىالمنربالدهناانالكاثرليهيةالنخةتذكر

يا،أودمملكةيامبحدالاتدولنهيكونأنيمكنولا،بالفحلوقتلأحداثوصفبليعقوب

المنوبالثدهنابينالكاثويكيةالنخةوتقارن..يعقوبحياةمنالقرونكراتبعد

الله-دبررةالىمنوبونئد.ثاك،33(تثأموصالفوبأخرسدوبين،ليقوب

يراجعأتدوينهوقتالأصاطحالةعنيعبرافلاتةمنكلاأنالوتخلص15قضأ-بزعمهم

.!الكاثرليهيةالنخةمن(41ه)ص2(،1)هاثى

الخمسةالأصفاركتالذيهوموصأنمنالقوميزعمهماتماماعدمالكلامهذاأنولاضك

الحديثوصأقي،القديمالعهدصندنقدفيالكبرىألجتهالهانقطةوهي.القديمالحهدمنالأولى

نعالى.اللهشاء)نالفصلهذامنالثاف!الجحثفيتفصيياعنها

فالنص،المالغةمنئئافابالتاقضالاجيحكمفيلحل:وأقول،9(.)ص:التوراةعل

وجودهناكيكونلااناحدارفتهعدممنيلزمولا،احذايرلمالتفتجنماموصىبأن:يقرل

الوقرفارادفمن،وبالجملةموصير.امحبئيثخمىوجرديمكنلىانما،الإطلاقعللأحد

.22(:1)5الآيك،القصصصورةفليراجعحدثماحقمةعل
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ومن،6،6/خرأفيبقليلبعد.وما،61/خرأبينالتناقضالباجييرصدكما)2(

فالنص.بينااختلافافيهاالأولالموضعألفاظتختلفالحاليةالنخانالأمرعجيب

مناصرائيلبني)خراجنسبةمنالباجيذكر.الذيمعينقانوالسامريالبروتستانتي

أناماتنظرالآن:لموصالربفقال5:البروتصتانتىالنصيقولفرعرن،الىقولةببدمصر

ماوهو،1،/خرأ،أرضهمنيطردهمقويةوليد،يطلقهمتويةبيدن!نه،بفرعونأفحل

أنا:)صرائيللبنيقللذلكا6،7/خرأالآخرالموضعمع-الباجيرأيفي+يتعارض

بدراغوأخلصكم،عبوديتهممنوانقدكمالمصرفيأثقإللمحتمنأخرجكموأناالرب

نأمقتضا.:الأوللأن،التناقضظاهرهاكلامانف!كا5،،عظيمةآوبأحكاممدودة

بنراعلهمالمخرجهوسبحانهاللهأن:مقتضاهوالثاق،رفيعةبنر2لهمالمخرجهوفرعرن

)1،.،رفيعة

ليكونالأولالموضعتعديلفتمالمأزقهذامنالحروجالكاثوليكيالنصحاولوقد

اطلاقهم،عللمجر.قويةيذاف!ن،بفرعونأفعلماترىالآن:لمرسىالربفقال)هكدا:

للكنابالتطبيقيالتفسيربهامثهاالمطبوعالنخةأما..،طردهمعلىتجبر.قويةويدا

النصبنأملذلكملاحظةوبمكنالسابفين،المعنببنببننوفبفبانصهاجاءففدالمفدص

بيدلأنني،بفرعونفاعلهأناماالآنسزى:مرصىالربفاجاب5"يليكماجاءالذي

التحريفأمرمنيكنومهما،،أيضاطردايطردهمبل،يطلقهمسأجعلهقديرة

مجله.فيالباجيكلامأنالواضحفمنوالتغيير،

قلبقصةوفي5-:يقولهإذالخروجسفرفيآخرتناقضالىحزمابنبناويمفي)3(

:التوراةيزعمونهالذيالكلامنصفيأن:وهي،الكذبظاهرةاخرىفضيحةدماالماء

وأنهارها،،مصرمياهعلىبالعصايدكنذ:لهارونتل:لموصى،الربأالسيدقالثما

دما،والخ!بالزابآنيةفي،الماءأوئصير،دمالتعود،وجناتها،ومروجها،وأوديتها

مصرارضجميعفيالماءوصارأ:قولهالى،السيدبهأمرماماكلوهارونموسىففعل

لهمايسمعولمفرعونقلبواشتد،،بسحرهمأبرقاهممصرسحرةذلكمثلففعل.دما

جميعوحفرأيضا.هذاالىقلبهيوجهولم،بيتهودخلفرعونانصرفثم.حالعلى

.(9)صا:اترراةعل(1)
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النهر،منالماءشربعليقلرونلالأكممنها،الماءليصيبواانهرحواليالمصريين.

.791:4،2/خرأ

وأوديتهاأنهارهافيبمصركانماكلأنفأخبر،كتابهمنصهدا:!عمدأبرقال

دما.صارمصرأرضجميعفيكلهوالماء،والترابالحثبوأوافي،وجناكاومروجها

فضحيةالااثهأبى..؟اوهارونمرصىفعلكمادماالسحرةتقلبهحتىبقيماءفأي

قلناالنهر.حولالمصريونحفرهاالتيالآبارماءقلبواقالوا:ف!ن..وخركمالكذابين

هذاأنيخفيوهل؟مرددةفضانحهد.أليست؟أصلاماءبلاالناصعاشفكيف:لهم

باللهونعوذ؟االكذبمنبهأنىبمايماليلاشخفرندبقأوألعفل،ضعمفنولبدمن

")1(.الضلالمن

صفرمنالتاصعالأصحاحنصوصفيأخرتناقضعلأيديناحزمابنيضعكما()4

الناتجةوبالآثار،والمصرفيبفرعرنالربأنزلهاالتيبالفرباتالمرةهلهيتعلق،الحروج

الىأدىالديالطاعونوباءوهيالحامسةالمربةعنكحدث7،:11فالفقرات:ع!نها

معجزة)صرائيللبتيواحدةرابةكتلمحينفي،بأصرهاالمصرييندوابجميعموت

والدماملالقروحفيالمتمثلةالسادسةالفربةعنتتحدث،1:821والفقرات..لموص

مما،الهواءفيبتنريتهوهارونموصىالربأقزالذيا؟تونارمادعنالناتجة،والبثور

منيسلمرالمأنفصهمالسحرةحتى/،كلهامصرفيوالماثيةالناسجمغاصابةيلىأدى

التي،السابعةالضربةبالت!فصيلفتذكر26،:113الفقراتأما..والبثورالقروحهذه

عنأسفروقد،تكرينهامنذمثيلامصرلهتثحهدلم،بنارمخلوطتزدعنعبارةكانت

جاسانأرضالاوالبهائمالناصمنالحقولفيماوكل،والزروعالأشجاركلإتلاف

.البىدئصيبهافلم)صرانيلبنوفيهاالتي

اتىموصىانأولاذكر:اللائحالهجينالكذبهذا)تائلوا:!همحمدأبوقال

يأ1،الفحوصفيالذيمكتتكصأهلك:لفرعونقالأنهتعالىاللهعنوأخبربالوباء،

ادخلما-الناصجمغفعئم،وأغنامكوبقركوجمالكوحميركوخيلكالكنوز،مخابيء

دوابجميعأنأخبرثم..صنفاصنفاالحيوانجميعوعئم-ئدخللموماال!بيوتفي

82؟.ا/)1(الفصل
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القروحأيأالنفاطاتأمرذكرثم،دابة)صرائيللبنيتمتولم،ماتتالمصريين

أنعامهب!دخالوأمرهتعالىاللهعنفرعونأننرموسىوأن،البزدأمرذكرثموالبثور،،

عقك.،الحقلأالفحصفيمنهاالبردأدركماوان،البيوتفي

جميعها؟اأهلكالوباءأنذكروقدمصروأهللفرعونبقيتدابةأي11شعريفليت

:يقولأنينكنوليس..13عجباهذاألي!؟والبقروالغنموالخيلوالحميرالابلوأين

شيءالبردمنيقعلمأنهبينتدلأنه،أولاشيمتاذآخراهلكتاصرائيلبنيدوابإن

-،قرارهم-وأيةأيةبينيكنولم..اصرائيلبنىشكنىحيث،جاصانأقوصأرضفي

وأيوآالاوالآيةالآيةبينيكنلملأنه،أخربلدمناليهمأنعامجلبفيهيمكنوقث

بينبل،العمائرمنلثىءتتصلولا،الأعمالواصعةومصر،ذلكمنقريبأويومان

وبلاد،كالامكثيرةأياممسيرةاليهاالعمائرأقربوبينجهةكلمنأتطارهاانتهاءجميع

المبذلالكنابذلككملقنكذبفظهر..وأنريقيةوالحمودانالنربةوأرض،الغرب

منالسلامةعلىدلهوالحمد.ذلكمن"وحاش،التوراةيزعمونهالذيالمفرىالمحزف

)؟(."كثيراوضلالهمعملهممثل

خرأبينالتناقضيلاحظحينماالتكوينصفرأجواءالالباجيبناويعود)5(

،..الربملاك"بأخرىومرة،الرب)بلفظمرةالتعبيرفي،41/91أخرو1،2/.13

منعمودفينهاراأمامهمييرالربوكان):الكاثرلي!كيالنصيقولالأولالموضعفي

جاءفقدالثانيالموضعأما6...لهمءليفينارمنعمودفيوليلا،الطريقلييديهمغمام

وانتقل،وراءهمفسار)سرائيلعسكرأمامالسائرالربملاكفانتقل..):هكذانصه

نأ)-الباجييرىكما-النصهذافظاهر".،..وراءهمفوقفأمامهممنالغمامعمود

بعدأنهالعجيبومن.)2(.،الكلامانتناقضفقد،تعالىاللههروليسملاكالسائر

فيوكان41/42،1خرأففيا،الرب)الأولاللفظإلىالسياقعادقليلةأسطر

عسكروتفتلوالغمامالنارعمودمنالممريينعسكرإلىتطلعالربأنالصجىقخعة

.،المصريين

.1/183184،)1(الفصل

..(39)ص:التوراةعل2()

http://www.al-maktabeh.com



551الأولاالباب

في،ا"ملاك"لفظاستخدامعلىدأبتالتيالسامريةالتوراةأنوالأعجب

.الأخرىهيالئالثالموضعه!افيالمحظورفيوقعت-وغرهما-الأولينالموضعين

الننافضفيزجمبلةملاحظةالباجيي!دي)صرانبل،بنيعلىالمننزولفصةوفي)6(

بنيان،18-1617/خرأففي:يميرةكلمةسوىبينهمايفصللا،نضبنبين

منأنعبالغئركالر.ثم،أقلقنومنهمكرقنفمنهم"المنالعقطوااصراثيل

قدرعلىالمكطقدواحدكلفكان،عنهينقصلموافقل،لهتقضللمفامعرامايل،

منهأحدئنقلا:موسىلهموفال)16191،0،2/النصبفرمباثرةهذاوبعد،"فله

الدودفيهفدثالصباحالىأناسمنهوأبقى،لموسىيحممعوافلم.الصباحالىشيئا

،.وأنتن

،شيءمنهيفضللمكلماكفافواحدكلتقالهماكان)ذاه:بأنهالباجيويعقب

)؟(.،ظاهرتناقضفهذاا3ثيئا،منهأبقراأي-منهواستفضلوايقالأنيصحفكيف

اليهولنستمع،تناقضاتثلائةالباجييرصد0/2،22خرأعلتعقيبهوفي)7(

قدانكم:)صائيللبنيقلهكذا:لموسىاللهوقالأ:يقالأنمجسنكيفأ-:يقول

من،سابقةلنصوصأيأتقدآلمامناقضهذاف!ن،السماءمنكئفتكمأنيرأيتم

-:وجوه

:لموسفقالوا،مرسىكلمبل،يكلمهملم-وتعالىسبحانه-أنهتقدمأنه:احدها

.5/2،91خرأ،فنموتاللىيكلمناولا،لنصصعكئننا)

علىهبطأنهتقدمبل،السماءمنموسىكلمولايكلمهملم-سبحانه-أنه:وثانيهما

.91/5،2أخرالسماءمنلامنهوتكلمسيناءطرر

)2(.،بالعينئرىولابالأذنئسمعموسىيكلمأويكلمهمكرنهأن:وثالثها

عههه8

الباجيالدينعلاءبالأحرىاو-الملمينعلماءساقهاالتيالمواطنأهمهذهكانت

.9()صر،4:الترراةعل(1)

.(69)صنفهالمرجع2()
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فيأجدولم.الخروجصفرنصوصبينالتناقضعلىللتدليل-حزمابنمحمدوأبو

الثالث-السفرفيتناقضاتلىيشيرمااللراسةموضوعالفزةفيالمسلمينعلماءمؤلفات

الىأتربولكنها،الباجيذكرهاالتيالمواضعبعضسوى-الأحبارأواللاويين

بعضتختلفأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا،التنا!الىمنهاأخرىنقديةجوانب

ولكن..هنااثباتهاعدمآثرتهنامن.الحاليةالنسخنصوصعنأوردهاالتيالنصوص

النقديةالجوانبمنالكثيرفهناك،النقدمواطنمنالثالثالسفرخلؤيعنيلاهذا

موضعه.فيعليهاثاهدكلذكرصياقيالأخرى

-ع!

سفرالعلد!ى:ثالظ

يتعلق:الباجيالدينعلاءساقهماالعددسفرنصوصبينالتناقضعلشاهدان

ومنعهماوهارونموصىعقاببقضيةا،خريتعلقحينفي،بعوربنآبلعابقصةأحدهما

-:الميعادأرضدخرلمن

الثان!منالأصحاحاتفيبتفاصيلهاالمذكورةباعوربنبلعامقصةففي(1)

نأ)ذ،،2/202:23عدأفيعليلةتناقضاتالباجييرصد،والعثرئالربعحتىوالعرش

بنيليلعنمعهمليذهبكثيرةبهداياموآبملكصفرربنبالاقرصلجاءهحينماحعام

البروتستانتي:النصيقولوهنا،ربهيشيرحتىعندهالمبيتمنهمطلب،ايراثيل

تعمل)نا،معهماذهبفقمليدعوكالرجالأتىإن:لهوقالليلابلعامإلاللهفأتىا

رؤساءمعوانطلق،أتانهعلىوشد،صباحابلعامفقام.فتهطبهأكلمكالذيالأمر

وهو،ليقاومهالطريقفيالربملاكووقف،منطلقلأنهاللهغضبفحمى.موآب

وسيفهالطريقفيواقفاالربملاكالأتانفأبصرت.معهوغلاماهأتانهعلراكب

ليردهاالأتانبلعامفضرب،الحقلفيومثتالطريقعنالأتانفمالت،يدهفيمسلول

الانطلاقفيلبلعاماللهيأذنأنيحسنفكيفأ:فيقولالباجيويعقب!..الطريقإلى

بلعاميراهولا،اللهملاكالأتانترىأنيحسنوكيف؟ذهبلماعليهيغضبثممعهم

ليزيغهسيفهمشلاالطريقعلقاماللهملاكإن:يقالأنيحسنوكيف؟مرتبتهعلرمع

ذكرهماوبدون،ذهبلمانهاهلوهذاوبدون،تحالىاللهلأمرمطيعوهو،لقاومهأ
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)؟".،عليهاوالأضئلةبذكرهانطيلاننرىلاتطريلاتمنهناعقيب

تعليقفكانالموعودةالأرضدخولهمابعدوهارونموسىعقابقضيةفيأما)2(

والتضاربالتناقضأنمع،النصوصبينبالتناقضالحكمفيجازموكيرموجزاالباجي

وأالحروج،سفروبينبينهأوالعدد،سفرداخلسواءالوضرح،فايةفيالمسألةهذهفي

عليهعقبالذيللمرضعالكاثوليكيالنصبلىكرالبدايةولتيهى..التثنيةصفروبينبينه

هذاالعباريمجبلالىاصعد:لموصىالربوقال)،2721:41/عدأوهو،الباجي

رأيتهاف!ذا.)سراثيللبنيأعطيتهاالتيالأرضالىوانظر،،العببىانيين:الباجيأعند

بريةفيأمريعصيتمالأنكما،أخوكهارونانضمكماأيضاأنتإكأجداإلىصاانضمص

أجلمن:الباجيأعند،عيونهمعلبالمياهقداستيتعلناولم،الجماعةخصومةعندصين

عاقب-تعالى-اللهأن:الكلامهذاظاهر):الباجييقول،،،فميكلمةمرمرتماأنكما

لىلاها.يدخلهولموأماته-اصرائيلبنيوعدهاالتي-كنعانأرضأراهبأن-!موسى

وكيف،الجماعةخصامفي-تعالى-اللهفمكلمةمرمراأنهماأجلمنجهارون،فعلكما

تمرمرواالذينهمالجماعةف!نذنب،فيهلموسىوليسالسببلهذاموسىيعاقب31يحسن

نأالواضحومن،)2(.3،المقاساةأمرمنهموقاسىموسىوخالفوا-تعالى-اللهوخالفوا

العددسفرفيالأخرىالنصرصبينيقارنلملأنه؟بالتناقضجازمغيىالباجيتعليق

القصة.بهذهيختصفيماأيضاوالتثنيةالخروجسفريوفينفسه

)1(

)2(

بل،فحسبالنصهذافيليىبالتناقضيقرونانفهموالنمارى،هذا(21ا)ص:الترراةعل

الشخةمن323()ص)2(رقمها!ففي..هذابلعامشخصيةعنالمقدسالكتابحديثفي

توفقآبلعابنبرآتتحيطالتيالروايات)ن):يقول،الرجلهذاقصةمطلععندتعليقالكاثرليهية

تغلبمع،الفكريةالقديمالعهدمصالرمنمصدرانماأالايلوهيوالتقليدال!يهويالتقيدبين

أيقصدالتبؤحالةمنفريدةحالةالروايةهذ.في..الباقيمنأقدمالنبر؟ت(نثكرلاالايلوهي.

اصرائيلوسباركالخ()22/8ك!لههبالربيعزفالفراتضفافمنعرافآفبلعا(،النبوة

عدوابلعامتعدالمتأخرةالتقاليدلكن5(6/فياوراجعو.24-226-اوه2ا-ا)23/

(13/2وفح01-4/29هـض6-235/تث)كرهعل!!رافييباركانالىاللهقلرةاضطرته

فيأصداءالتيدلهذا.16(و31/8عد)فغورفيإب،اعلالتمردعلى)صرافيحملالذيوهر

تعيق32(4)ص)5(هاثىوفي..،(241/ورؤ11وعر251/بط2راجع)الجديدالعهد

.،التقليدتبدلعلىدلالةهو02الآيهمعالاقضانيدوأ:يقول22،22/عدأعل

.(؟أ9)صأيضاريظر،(231)ص:ايرراةعلى
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،7،:17/1خر!فياياولى:مرتينذلكقبلذكرتالنصاليهايشيرالتيوالقصة

،وهارونموسىعلىتمردوااصراثيلبنيأن:وخلاصتها،5/21:11أعدفيوالثانية

يضربأنمرصىالربفأمر،للثربماءوجردعدمبسببالكلامفيلهماوأغلظوا

كاتبواويعزف..وماشيتهمالجماعةمنهثربتكثيرماءمنهافخرج،بعصاهالصخرة

علالتعليقففي،والعددالخروجنميبينتناقضبوجودالكاثوليكيةالنسخةهواث!

نفسها،المعجزة،10/21:13العددسفر)يورد:يقولون،17أخرالخروجسفرفيما

قبلالأخيرةالمرحلةوهي،رفيديمفيهناحدثتأنهاحينفي،قادضفيموقعهاويحدد

.)1(،سيناء

والتناقض،وهارونموسىعقابعلىتعليقايذكرونهمابحقذلكمنوالأعجب

تلفيقيةمحاولةالروايةهذهأناثباتهمبل،والتثنيةالعددسفرىبينالعقابهذاتعليلفي

علىتعليقهمنصوهذا،الميعادأرضوهارونموصىدخولعدملتبربرمصطنعة

الإحطنقليلموصىكانأترى،غامضأمروهارونمرصىخطيئة)-:،0/221عدأ

لعل..؟(17خر)اثمطعلهناالموازياثمطعفيلهأثرلاأمروهر3مرتينالصخرةضربلأنه

هذهفجعلالميعاد،أرضوهارونمرصىيدخللملماذايترحأنحاولالكنهوقماالمحرر

موسىموتقبل)2(وذكربها(ت22الآيات)هارونموتقبل(11الآية)الرواية

بسببموسىعوقب21(4/و326/و1/37تث)بحسبولكن51(32/)تث

حتى:أقول)3"،(41،00عدراجع)كنعانالمماقادشمنالصعودرفضالذيالثعب

يعاقبانكيفإذ،وهارونموسىلحقابتبريرايكونأنيصلحلأالأخيرالتعليلهذا

تضاربة،متعارضةهنافالنصوصوبالجملة13يقترفاهلموذنبيرتكباهالمجريمةعلى

.الهامأووحيعنتصدرانمطلقايمكنلا

*عة8

التثنيلأسفرفى:رابعا

فالنص،3(9/تثأو22،:791/تثأبينالتناقضبإظهارالباجييبدأ()1

الكاثرليهة.النخةمن(18ا)ص(1)رقمهاث!(1)

وهنا،الاصئ!هادمرضعللايةالتالةالآياتإلالكاثرليهيةالنسخةهواث!في)ت(الحرفلير2()

.العددصفرمن2(0)الأصحاحمن2()2رقمللايةالتاليةالآياتإلىالإشارة

.3(91)ص)3(رقمهاث!:الابقالمرجع)3(
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يهلكحتىالزنابرالهكالربيصنعهكذاأ:يقول-الكاثوليكيةلنسخةوفقا-ا؟ولا

الشعوببجميعالهكالربلأن؟أمامهمترتعدفلا.وجهكمنوالمختبئرنالباقون

والرب،رهيبعظيمالهوصطكفيالهكالربعليهاويرسلمنها،خالفأنتالتى

عليكتكثرلئلامريعاتفنيهاأنتقدرلا.فثميئاشيئاأمامكمنالأممتلكيطردا!ه

شيئااصرائيلبنيأعداءعلكالربأنالنصهذافظاهر..،...الوحشيةالحيوانات

نأناعلم..أ:هكذاالثافيالنصياقيحينفيتقليلاقليلا:الباجيلفظوفي-فشئا

ونب!دهمف!طردهمأمامكلذلهموهر،لبسدهمهو،آكلهكنارأمامكلحبرهوالهكالرب

عاجلا.:الباجيلفظوفي-صريعاعلكهمالربأنفظاهره"الربكلمككماصيعا.

)1(."الخبرينبينتناقضهذاأبأنبالقولتعليقهفيالباجيويكتفي

(21/5/161تثأفيمنناليتبنففرتبنثاخلالكئرةالنناقضاتالباجيويلاحظ(2)

الهكالربأعطاككبركةلحماوتأكل،تذبحنفسكاشتهتماكلمن...ا:النصيقول

كما،حلومامنهحرمما:الباجيلفظفيأيثلانهوالطاهرالنجسكلها.مدنكفي)ياها

ذ)المتعارضبن،النصينببنوالنرفبقالجمعالكاثولبكبةالخةوتحاول..(921)ص:التوراةعل)1

الأعداء:اهلاكفيابطءيبدالذيايهولالنصعد37(ا)ص(4)رقمها!فيالتعليقيقول

ف!نه93/تثاما،(26/وقض2303/خرراجع)الفتوحاتءلطالاثزاعتثةتفسير"هذا

الكلامهذالكانبصاغكفأدريولا...،شعبهانت!صاراتفيالرهيبالربتدخلالجةيظهر

وتدهمنتطردهم5:تولهمنالانماالنصنهايةفيمماتغافلأوغفلوهل؟ايبهةأنايهافت

كاوهو،الأولالنصإلى-شكبلا-لير"الربكلمككاأفبارة،الربكلحككاصريعا

ومحاولة،ثابتنالتاقض.،ثاثئا(مامكمنالأممتلكيطردالهكرالربأ:يقولراينا

صاقطة.متهافتهالضينبينالجمع

نعيلفيالنصوصبينالبهيربالاختلاتلتعزفالكائوليهيةالنخةتعودانهذامنوالأعجب

47(ا)ص(01)رتمهاث!ففي،اصرائيلضحبامامالأممبعضوبقاءالقوحاتبطءوتبرلر

الأممان(23/أيضاوراجع)اها-21/فيوردأ:كانبهيقول23(:202/قض)علىوتحيقا

(مانتهلامتحانوصيةهناالأمرهذااصبحوقدإصائل،لمعاصيعقابالتكرنتركتالغرية

روحعلىالمحانظةوهو،آخربخفيرياقي32/فيايعلبقلكن4(او3/و2223-)الآيات

قفراايارضتصيرلكيلا:أخربببياقان22(7/وتث2393/خر)أنعنفضلا.القتال

لكيالقدماءالكان)مهالوهو،آخربببيأقي22(3:/أ2حك)(نكماالضاريةللوحوض

بهاالموحىالنصرصفهلينها..الجمعيصعببحيثرمختل!ةكريةتبرلراتكلهاوهي6توبرا

..لااللهم11المبببالتضإ؟هنا-محغاربالثاننالتعارضهذاتتعارضالإلهاميةاو
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الباجييعلق،،كالماءالأرضعلأرفهبل،تأكلوهفلاالدموأما.والأيلالظبييؤكل

وجهين:منهذاعلىوالكلام:يخقول

"فكلوهخلومامنهخزمما،كالبىكةلحاوكلوا5:يقالاأنيحنكيف-:احدما

حراما.كانلمافيهأذنأوبكلهأمرولو.فيهيأذنولابأكلهاللهيامرلاالحرامأنمع

ظاهر.تناقضه!اا1بثلهومأموراحرامايكونأنيمكنفكيف

عريقالذى،الدمف!ن،الدمتثريوالاولكن:يقالأنينبغيكانأنه:-ثانيهما

رالسؤلان.مثوللامشروبالماءمثلالأرضعلى،عراق:ولعلهابالأصلكذاأ

منهحرمما،والأيلالظيييزكلكاكلوهولكن..ه:بأصطرهذاعقيبقولهعليردان

.2/1:224،2تثلىيشيرأ)1(0،الدمت!لواألااحكظواولكن،فكلوهحميا،حلوما

ثم،2،3-13/أتثفيالمتتالتينالفقرتينبينالتناقضفيلاحظحزآابنأما)3(

للنسخةوفقا-الأولفالنص،18/0:2،22تثأوبينالنصهذابينالتناقض

ولو،خارقةأوأيةعليكمقغزضىخالمءأحلايمأونييوسطكمفيقام)ذاه-الكاثوليكية

تعرفها-لم-أخرىآلهةوراءيت!ي!ز:لكوقالعنهاكلمكالتيالخارقةأوالآيةنمت

النص-هذاعلىحزمابنويعلق،6الأحلامحالماوالنييهذاكلامتسمعفلا،فنعبدها

الفصلهذافيا-:فيقولهعندهمذكورتينغير،أحلامحالمأكلمتيأنملاحظةمع

بقوله:-البوةأثبتلأنه،كلهاللنبواتمبطلكافروتدسيس،الدهرشنعمنشنعة

إلىدعاهمإذابمعصيتهأمرهمثم-يكونباالإخبارفيوبصدقه،،نبيفيكمطلعان8

به-ئئدزفيمائضدق-نبييكونأنجازولثن.فاحشتناقضوهذا،الأجناسآلهةاتباع

وما،الصفةهذهأهلمنالوصيةهذهصاحبمرسىفلعل،والكفرالباطلالىيدعوا

ماالاالكذابينمنؤتئنةواتباعهتصديقهيوجبشيءهاهناوهل؟ذلكمنيأمنناالذي

لازمةموسىمعصيةف!نبباطلأمر)ذامعصيتهلزمتفلما؟المعجزاتمننبوتهصخح

أنالممكنمنكانإذ،بباطلأمرلعله)ذ،بهأمرمماشيءفيجاثزةغير)2((وطاعتهأ

بباطل.يأمربالمعجزاتياتينبييكون

131-132.ايوراة)1(عل

المحنى.هـمصحالياقلتعيمإضافتهامقلابدكانكلمة)2(
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عليهكذبولقد،قطتالهماوالله،الكلاآهذا!موسىيقولأنمندلهوحاش

يأمراويكذبايانياءمننبييكونانمندلهحاضوكذلك،لتوراةالمبدلالكذاب

هوهذا..بباطليأمرأويكذبأنيمكنقنتذفيعلى7يةتظهرأندلهوحاش،ياطل

تحقيقعلىبرهانيقوملاحتىوخلطهمابألباطلالحقومزجعباد.علىاللهمنالتلبيس

باطل.للطالولاحق

عملواالسحرةأنفيهالذيالملعونوالفصل،توراحهممنالفصلهذاأنواعلمرا

يقروننبيكلنبؤةبهماالمضذييناليهودعلمبطلانف!نهما!موصىعملمابعضمثل

،والحرةالكذابينوبينأنبياثهموسائرمرسىبينفيهمافرقلالأنه؟قطعابنوةله

هذاتعارضالىحزمابنيثيرثم)1(.،الحذلانمننعوذتعالىوبه،هذامنللىوحاض

يأولكنأ-الكاثوليكيةلنسخةوفقا22،-18/0:2تثأفيالذيالآخرمعالنص

قفبفتل"آخرىآلهةباصمنكلمأو،بفولهانأمر.لمفولاباصميففالبنفسهاعنذني

النيتكلمف!ن؟الربيقلهلمالذيالقولنعرفكيف:قلبكفيقلتف!ن،النبيذلك

بنف!هللاعتدادبل،الرببهيتكلملمالكلاآفذلك،يحدثولمكلامهيتمولمالربباصم

مضادوهنا،صحيحكلامهذا5:حزمابنعمدأبويقول.6كنةفلا،اليبهتكلم

اله،غيرعبادةإلىيدعرذلكمع-وهوتالكمافيكرنءباليينييءأنهمنقبلهللذي

إلىينبراأنعليهممؤونةولا،مشخفينزنادقةعندينهمنقلوا،مخذولونوالقوم

)2(.0001والعهروالكذبوالضلالالكفر-السلاأعليهم-الأنبياء

فيماعلىبال!تعقيبالخاصال!فرفيالتناقضاتمعالرحلةهنهالباجيويختم()4

الطريقعنحاداذاالثعببهاالربيترعدالتيالتهديداتمن68،:2866/تثأ

أمامك،خطرفيحياتكوتكرن):النصيقول..الربشريعةعنوانحرفالمستقيم

.1/021211/الفصل)1(

كلامهذا5:الئافيالنصعلتعيقهبل!يةفيحزمابنوقولهنا،1211/الابقالمرجع)2(

تكلمف!ن5:فقرةفيخاصة،سائغاتأهـللاالمذكورالنصتأويلحالةفينقطفهيقلصحح،

ناهـللمجباذ،،إلخ...الرببهيتكلملمالكلامفذلكمجدثولمكلامهيتمولمالربباصمالنبي

لمبايتكلمثمالبرةلهئتفيهفدالا،المب!أوالبرةمدعي):منهالمرادبان،"النيقوله

اعلم.والله.النصهنافي6في"كلمةيخهاذكرمرةكلفيوكذلك!؟الربيرده
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المقدسالحقا!نقديالمسلمينعلما،جهود621

المساءفيوتقول،مساءليتهيا:الصباحفيتقول.حياتكعلتأمنولاونهاراليلافتفزع

ويردك،عيناكتراهالذيالمنظرومن،تفزعهالذيقليلفزعمنوذلك،صباحياليته

تعودلن:فيهالئ!قلتالتيالطريقعل،بألوف:الباجيعندأسفنفيمصرالىالرب

وهناك،،لتسلكونهاتعردوالالكمقلتالتيالطريقفي:الباجيعندأأبداتراها

فيهانتباعون:الباجيعندأيث!تريمنولي!،لاماءعبيداياعدائكمأنفسكمتبيعون

.،،أحديثصزيكمولا،لاماءعبيدالهملتكرنواأعداثكممن

-:وجهينمنهذاعلوالكلاآ):الباجيالدينعلاءيفولا

لا:لكمقلتالتيالطريقفيمصرالىاللهفيردكم5:يقالأنيحنفكيف-اولا:أما

يردهملميلكوكابأضه!مأخبراذالأنه؟نفهفيمتناقضكلاآانهمع،لتسلكوكاتعودوا

قيل:ف!ن،محالالخبرينصدقبينفالجمعيسلكركا.فهمفي!هايردهمكانداذامصر،الى

فيهيبقىلاحي!ذ:قلتخبر.انهلا،أمرأنه،لتسلكونهاتعوروالاأ:بقرلهمرادهلعل

عيب.يلحقهملم)ا"،يلكوهالابأنأأمرهمطريقفيقهراردهم)ذالأنه،فائدة

عقيبه:يقالثم،،أعدائكممنفيهافتباعون5:يقالأنيحسنفكيف-:ثانياواما

منياعوناضهماخبراذالأنه3ابضانفطفيمننافضكلامأنهمع،احدلشربكم)ولا

قوله:بطلأحديثزيهملاأنهمأخبىو)ذا،أحدلزجههملاانهم:قولهبطلأعدائهم

بقوله:مرادهلعل:قلتف!ن،محالالخبرينصدق*بينفالجمع.اعداثهممنبباعرن)نهم

اللفظ؟حقيقةخلافهذا:قلت.للبيعمعروضونأخهم،أعدائكممنفيهافتباعون"

نأ،أعداثكممنفيهافتباعرن):قرلهظاهرف!ن:وأيضا.للبيعالعرضغيرالبيعلأن

معروضابستدعيلاللبغالعرض)ذ،المثزيتعينمنالمفهرملأنه؟البغحقيقةالمراد

)2(.،معينامتريافيستدعيالبيعأما،كانمنليثمزيهيعرضالشخصبل،ميناعليه

8ء،

الدينعلاءبالأحرىأو-المسلمينعلماءإليهاوجهالتيالمراطناهمهذهكانت

من6)التوراةالقو،عندهيالتيالأسفارفينقدهمصهام-حزآابنمحمدوأبوالاجي

.مفهومغيروهويلكركا،)بعد:الأصلفي1()

.(241،431)ص:اتوراةعل2()
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الجديرةوالظاهرة،حدةعلىسفركلداخلالنصوصبينوالت!عارضالتاقضناحية

المذكورةالمواطنمنالعظمىالفالبيةفيالتناقضأن:هناعليهاوالتأكيدبالملاحظة

صطرأحيانابل،يسيرةأصطرسوىبينهايفصليكادلا،متقاربةنصوصبينحاصل

،واحدةفقرةداخلالتناقضيكرن-بالقليلةفيست-أخرىأحياناوفيبل،أقلأووا-و

لهاليسالمتناقضةالمتعارضةالنصوصهذهأنمنالملمينعلماءإليهيرميمايزكدمما

بينالتناقضعنموصولاالحديثيزالولا..نصبولاحظالإلهامأوالوحيمن

فيوالثانما،سفرفيأحدما:نصينبينالتناقضيكونالتاليالفرعفيولكن،النصوص

آخر.سفر

الفانيالفرلح

سفروأخريذالتناقض

ونفيانحربفعلدلالةكرالواحدال!فرنصوصببنالننافضاثباتأنمع

لمالبحثمرضوعالفترةفيالمسلمينعلماءأنالا،القديمالعهدعنوالالهامالرحي

إذاأنهذلك،المختلفةالأسفارنصوصبينالتناقضاثباتوهو،الآخرالجانبجهملوا

وأتثعارضأنلهاكانفا-القوميدعيكما-الهاماوبرحيكتبتقدالأصفارهذهكانت

عنالبعيدالبحريالعملسماتمنوالتناقضوالتضاربالتعارضإذ،تتضارب

قدالفزةعلماءف!ن،الخمسةالأدفارعلىصبقفيماالزكيزكالأوكما..والإلهامالوحي

مع،البعضبعضهاالأسفارهذهبينوالمتعارضةالمتناقضةالنصوصعلىأيضاركزوا

..القديمالعهدأسفاروبقيةالخصةالأصفارمنواحدبينتناقضاتإلىقليلةإضارات

المصيل.الىوالآن

والخروج4المكوفىسفر!بين4أولا

فحكم،لزيغانهمالثرعلىكضبقدالربأن6،3/أتكفيحزمابنيلاحظ(1)

:الربفقال):الكاثوليكيالنصيقرل.سنةوعرينمائةعلىإنسانعمريزيدلابأن

فيألرلأنهالأبدإلماالإنسانفي،روحييدينلا:البروتستانتيةأفيروحيتثبتلأ

فيمامعيتاقضوهنا،اصنةوعرينمائةأيامهفتكونلو(هولزيغانه:البرت!تانية

من(618/أخرفيو!ا،صتوثلانينوصبعاملألةعاشقديعقوببنلاويأنمن(661/أخر
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المقدماالحقابنقدفىالمسلمين6علماجهودص61!ا

نأمن60،2/أخرفيوما،سنةوثلاثونوثلاثماثةلاويبنقهاتحياةصنيأن

)1(.صنةوثلائينوصغماثةعنماتقدلاويبنعمرام

يعقوببينللمصارعةالخرافيةالقصةنهايةفي28،92-32/أتكفييلاحظكما)2(

اعممك3ما5:لهقالالربأن-بعدفيماعنهاالحديثتفصيلسيأقيوالتي-والرب

تأقيذلكومع،.)صرائيل:بل،بعدفيمايعقوباصمكيكونلا:قال.يعقرب:قال

)2(.تناقضوهذا،)يعقوباسمفيهاالربيذكرالخروجسفرفيكثيرةمواضع

والعدد4التكويقسفريبين4ثانيا

وحكمالب!ئرأعمارمسألةفيوالخروجالتكرلنسفريبينتناقضمنصبقلماالحاقا

العددصفرفيحزمابنيرصد،صنةوع!ثرينمائةعنتزيدلنبأنها6،3/أتكفيالرب

المانةتجاوزتقد،مريموأخته،عمرانبنوهارون،أضيىبنتسارح:منكلأعارأن

لهذهفأعجبوا5:بقولهعليهيعقبتناقضحزمابنرأيفيوهذا..سنةوعثرين

)3.،بهخفاءلاالذيالإفكهذايمثلوالتدينالتصديقعلىتتابعتولعقولالفضانح

والتفنيلأ4التكويقسفريبين:ثالثا

فيمرةلأولوالقرطبيالقرافيالدينوشهابالخزرجيعبيدةأدمااسمهنايبىز(1)

بينالتناقضيرصدونإذ،القديمالعهدنصوصبينالتناقضعنالحديثإطار

يعقوبنبراتعنيتحدثالأولفالنص،،1/251:17وأتث،34-/94أتك

علىضاهداسبقفيماحزمابنأوردهالذيالنصوهو،حياتهنهايةفيلأولادهوبركاته

يعقوبقولزاويةمنهناالقرافيينتقدهالتكرين،سفرمنواحدةفقرةداخلالتناقض

فيفاضلالثموخ،فيفاضل،رجولتيوأولقوتما،،بكريأنت)رأوبينالبكر:لابنه

.."...عليفراشيدنستحيم!ذ،أبيكمضجععلرتلأنكئقضل،لنكالماءفزتالعز،

الابنمجصلكانالذيالزائدبالسهمالتفضيلبفقدرأوبينعلىيعقوبمنحكمفهنا

فيالمذكورالحكموهو،بكرريتهبحكمأبيهميراثمننصيبهعلىزيادةعليهالبكر

.1471/الفصل:يراجع1()

.(الخ2000-6،2/231/أخرللسيرولعله،(961)صالابقالمرجع:يراجع2()

.1147/نفهالمرجع:يراجع)3(
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مكروهة،والأخرىمحبوبة)حداما،امرأتانلرجلكانت)ذاه:،1/251:17أتث

يرمففي،للمكروهةالبكرالابنوكان-وامروهةالمحبوبة-بنينكلتامالهفرلدتا

امروهةابندونالمحبوبةلابنالبكريةحقيعطيأنلهمجللا:لهيكونمالبنيهترريثه

ف!نه،لهيوجدماكلمنصهمينفيعطيهالبكرهوامروهةابنبأنيعترفبل،البكر

."البكريةحقوله،رجولتهأول

عظيم،صبطبهايعبن،التوراةفيالقباثحهذه)ذكرفيالحكمةعر.،القرافيويتساءل

وؤث!ابراهيمأن:التوراةفيأن:التناقضمنفيهثم؟االأبناءمفاخرالآباءومأثر

سهمينالبكريورثكانأنهالفصلهذافيأنمع،)ساعيل:خزتمإسحاقؤتذةماله

التبديلمندخلهاوماتعالىاللهبكتبوجهالة،اليهودمنغفلةوهي،سهماوغيره

)1(.6ويلتغيير

يعقوبتفضيلقضيةفيال!نيةوسفرالتكونسفربينالتناقضالىحزمابنيشير)2(

ذكرهاسبقمصألةوهي.امر.ويملكويشعبد.الثافييملكالأولهوأنعيسوعلى

.)سحاققصةفيالتكوينسفرنصوصفيالتناقضاتعنالحديثعندمفضلة

:ؤالعددا!وجسفريمابين4رابعا

بنيعا!ينزلكانالذيالمنوطبملرن.وصففيالتناقضحزمابنيرصد(1)

في-وطعمه،الكزبرةببزرشبيها،اللونأبيضكانأنه61/1،3أخرففي،إعرائيل

وفي،بعح!لكرقاق:البروتستانتيةيخاأالمعسلالسميذكمذاق-حزمابنلفظ

عندلماوفقا-7،8-/1اأعدوفي،،بالعسلكقطائف:السامريةوالتوراةالكاثوليكية

والأوهامالفادمنالنصارىد-شفيمماالاعلام:وينظر،)ص.25(:الفاخرةالأجربة)1(

أبينعنراننحتثامةمحمد/أ.دأصدر.الذيالحزرجيعبيدةأبوكتاب،(791-691)ص

وفقا-5،6-2/هأتكهرالقرافي)يهسيرالذيوالنص،24(ا)ص،والميحيةالاصلام

كانتالتيالراريبنوواما،لهكانماكل)سحاق)برايموأعطى5-البروتتاتةلن!خة

.،حيبعذوهواثرقأرضإلشرقاابنه)صحاقعنوصرفهمعطاياإبراهيمفأعطاهملأبرايم

فلا-طويلبزمنابرايمبعدأي-لموصاعطت)نماالريعةبانالقرافيعلئعترضوقدهذا

ولكن،واباتين)صاعلوحرمانلاسحاقمالهكلاعطائهفيابراهيمصلكلانتقاد.وجه

.موصنجلنرانعوجود)ثباتالئريعاتنقدوعنالغعنالحديثعندصأق!
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المقدكلالحقابنقدفىالمسلمينعلما،جهود661

الخبزكطعمطعمهوكان،الالفرةالىولونه،الكزبربزريعةشبيهاكانأنه-حزمابن

كمنظرومنظره،الكزلرةكبزركان:والكاثوليكيةالبىوتستاتيةوفيأبالزيتالمعجون

هر،الكقلرةكحبوالمنالسامريةالتوراةوفي،بزيتقطائفكطعمطعمهوكان،المقل

.،السمينالضرعكطعمطعمهوكان...اللؤلزكمنظروم!نظره

الصفتينواحدى،والطعمواللرنالصفةفيتناتضهذا):ويقولحزمابنيعلق

رأينا-كما-النسخبينالحادالاختلافأنالواضحومن،،)1(شكبلاالأخرىتكذب

وبقويه.حزمابنانتقاديزكد

هويةتحديدفي،21/1وأعد،261:22/أخرتينالتناقضأيضاابنيرصدكما)2(

-؟(الثافيالنصفيكما-حبثميةأم-الأولالنصفيكما-مديانيةهيهل،موسىزوجة

)2(.،الآخريكذبالفرلينهذينأحد)انحزمابنويرى

واحد،لحدثروايتانأ!مازاعمة،التناقضمنالهروبالكاثوليكيةالشخةوتحاول

هوالنصهذافيخيةمنموسىزواجأنلاشك21/1.5أعدعلىالتعليقيقول

المرأةهذه-بالتالي-فتكون،218/خرراجع)المدينيالزواجتقليدعنمختلفةرواية

وهي)صنورة(الزوجةيسميأنهخاصة،التعليلهذاتهافتتماما)3(.وواضح"صنورة

النسخةتذكرهماالتعليلهذاسخففييزيدومما)صفورة،تسمى21،2/أخرفي

الخروجاسفارنصوصبينالحادوالتناقضال!ثديدالتضاربعنذاخهاالكاثرليكية

يقول!،زوجتههريةمسألةوبالتالي،موصىحمىضخصيةتحديدفيوالقضاةوالعدد

وشخصيته،موسىحمىاصمعلىالنصوصتتفقلاا-:،218/أخرعلالتعليق

18/1او48/و31/وفي.مدينكاهن"رعوئيل5يذكربصددهنحنالذيفالنص

يتكلمبينما.المدينيرعوئيلبنحربابعن01/92عدويت!كلم6أيزواسمهأننرى

التقليذين:بينللتوفيقمحاولة192/عد.في.القينيحوبابعنا41/او16/قض

1/186.)1(الفصل

.2902-180/الابقالمرجع)2(

هذ.فتكون:هالأخيرةالحبارةفيالكاتبوقول،3(0)صه2()رقمهائ!:الكاثرليهةالنخة3()

يذكراليالمديايةالمراةاصمهو،صورةوه،ا؟/؟2أعدفيالمذكورةالحثهالمرأة:يقصد،المراة

.صفورة،5هـمميهامرصىزوجة(ضا،212/أخر
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الترفيقالىحاجةولاالتقليدانهن!نالراقعفييتضارب،مدينيوزواجقينيزواج

روابطوجودويعكى،الجنوبيةفلسطينالىيعود-عودوهو-الأولهفالتقليد،بينهما

وهو-الثافيأعا.فريةامرأةمنموسىزواجبهرجملالمحافظةمع،والفبنينعوفاببنصدافة

وكون)!(،،تاريخيااعتبار.الواجبفهو-مصرمنبالحروجوثيقةصلةولهايلوهي

وأقول.بهيعتذلاساقطالأولأنسوىلهمعنىلا-باعزافهم-تاريخياالمعتبرهوالثافي

ا؟االمزعنهومةالعصمةوأينالمذعيالالهامأينهنا

والينهنيلأ4الخروجسفرك!بين4مساخا

منالحروجسفرفيعدة.نصوصبينالتناقضحزمابنيرصدجميلةلفتةفي(1)

الخروجصفرنصوصفمجمرع،الآخرالجانبعلالتثنيةصفرفينصوبين،جانب

،222/.أ.خرلفي-وعاينؤتحال-اللهرأوقداصرانيلبنيأنصريحةبألفاظيثت

تكلمتالسماءمنأننيرأيتمأنتم:)صرأليللبنيققولهكذا:لموصالربفقال....)

.(معكم

لنسخةوفقا-التاليةالنصوصف!نالرؤيةاثباتيخاقاطعغيرالنصهذاكانولنن

وفادابوهارونمرصىصعدثم9:11.1لم42!خرففي5جزماأثد-البروتستانتية

منصنعةضبرجليهوتحت،)صرائيلالهورأو،إسرائيلشيوخمنوسبعونأيهو؟

بنيأشرافالىيد.يمذلمولكنه،النقاوةفيالسماءوكذاتالثفاتالأزرقالعقيق

كنارالربمجدمنظروكان4/217.5أخروفي.،وضربواوأكلوا،اللىفرأو،إسرانيل

هذامقابلفي،451/أتثأنحينفي،،إصراثيلبنيعيونأمامالجبلرأسعلىآكلة

تروالمولكنكلامصرتصامعونوأنتمالناروسطمنالرب)فكفقكم:يقولكله

فهماواحدةكلتكذبقضيتانوهاتان":بقرلهحزم.ابنيعلقوهنا."صوتابلصورة

")2(.بدولاالآخرى

.(51ه)ص)7(رقمهاثى:الابقالمرجع(؟)

هذايلاصخاءعللثرالكاثوليهةالخةأنملاحظةمع،1،186187/الفصل:يراجع)2(

ولمصوتهاللهأصمع...":تقولجث،412/أتثعلالتعيقفيحدتتخيفوغاول،اتضارب

والئيرخ،33/18123-أخركمرص،المقربينلبضففهئيرياللهأنغير،وجههئير

=الترراةنصانايضاويلاحظ،،364()ص)4(رفمهاثىايراجع،11،ا-240/أخر
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الممدماالعمابثمدلىالمسدمنعدما،جهود681

والتثنيلأ4العددسفر!بين4سالسا

علتعقيبهاطارفيالباجييرصدهوالتثنيةالعددسفريبينالتاقضعلىواحدشاهد

ولعناتهبعوربنبلعامدعاءيسمعانيحبلمالربأن:خلاصتهالذي5،6-23/أقث

تعالى-وأنه-الغرضلهذاموآبملكصفوربنبالاقاصتأجر.حي!نما-)صرائيلبنيعلى

.بركاتالىاللعناتوتلكالدعاءهذابتحوللآقا-اصرائيللبنيواعطفائهلحبه

وجهين:منهذاجملى)والكلاآ:الباجييقول

نأمن،بلعاممنيسمعأنيحبلمالهكوالله5:يقالأنيحسنفكيف-:أولاأما

بنيحقفيتعالىاثهمنيسأللم-الرابعالفرمنوالعثرينالثافيالأصحاحفي-بلعام

علىاللهيلقيماأقولإنماا:قاليلعنهمأن-منهابالاق،طلبلما:بل،ضيئااصرائيل

منهيوجدفلم،يباركهمأنالافمهعلىاللهيلقفلم،22،38/أعد،علإ4أقلدلا،فمي

.،منهيحممعأنيحبالم:يقالحتىلعنةصؤال

:يقالحتى،اصلابلعنهمتلفظولا،اصرائيلفييلعنلمبلعامف!ن-:ثانياوأما

وكيف3الثهيلعنهلمقنألعنفمالى5:قالولكنه،بركاتبلعاملعنالهكاللهوجعل)

.23،8/أعد)ا"3"الربئيذلممناببد

،!!

)صرائيل،الهأورأومنبدلاحثه؟(4/29:11أخرفيخاصة،الاضطرابغايةفيالامرية-

أكلوااالهملاكرأوانلماا:تقول،وشربواوأكلوااللهافراواشولدلا،،)صرائلوليورأو):ققول

أوليبفالتعبير،تفلحلمالتجيممنللهروبالامربةالرراةمحاولةأنالباحثويرى،،وشربوا

الذاجةمنفكان6اصرائلالها(نهمنالأخرىالنخفيماإلا-واضحهوكا-يع!نيلا،)صائيل

مللقةكلهاالقص!ةانالباحثيقينمعهذا،أالله،منبدلا،افهملاكابذلكبحدالتعبيربمكان

أخذنمئمققفآفيبقيتازخلأشنيإنقؤقةءؤأختاقىئو!تىا:الكريمالقرآنفيتحالىافىيقرل،مزورة

يختن!ئكإلاهضإنيئآآلش!ققآةقغلتمالكنا3أقيا!نقنلنجنأفلكتفصث!نتتززتقاكآلزنجقة

فى!اتغيير!خترؤ%نتؤآرخمتاتتاقاعمزؤلئناأنتتمثآةؤ!دهـفيتآةقنبه!ئصل

اثآةققييهأ!يصيغذا!نقاكإقيكفذتآإئاآلآيخر؟ؤفىحتتةالذتتاقب؟فىتئاؤآثحئت

(ئؤئونلاتيتائمؤآلذذالرتحو8وئؤئوت!غونيئذيئقتفتبما.ثىؤيغثخوؤزخضيئ

ص(561-51:هالأعراف1

.(137)ص:النرراةعلا(
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-كحمواهدالنراصةموضوعالفترةفي-الاصلامعلماءأوردهاالتيالمواطنأهمهذه

تركيزوكان،القديمالعهدمنالأولىالخمسةالأصفارنصوصبينالتناقضاتعل

المحلقلوبهمفي.ولهاالتوراة،5يعتبروكاالقوألأنبالذاتالأءمفارهذهعلالعلماء

مننضمشهولما،أجدادهموناربخ2بائهمقضصمنفبهالماالأصمىوالمفامالرفح

بعضعلماؤناذكر-كلههذاورغم-ولكن.الربعن-يرونفيما-مرسىتلقاءثريعة

العهدأسفاربقهمنوأخرالأسفارهذ.أحدبينالتناقضفيهايظهرالتيالقليلةالمواضع

التالية.السطورفيصأعرضهماوهذا،القدبم

ولشولح4نتكويقممبسفم!ت:.بعالم!

ختنقديثوعانمنالنصفيماعلىحزمابنيركز129،/أل!هعلىقعقيبطفي

منختنقديكنلمموصلأن؟الربلأمرتنفيذاكنعانأرضدخولهمقبلكلهالشعب

منكلخلالهاماتوالتي،شةأربعيناستمرتالتيالتيهفزةفي!!راثيلبنيمنولد

القتالعننكرصهمعللهمعقابا،الحربعلىالقاثرينالرجالمنموصىمعخرج

.بنيمنؤلدممنأحدايختنلممرسىأن-إذن-الكلامحاصل...الربأصوطاعة

،1741/أتكفيمامعتناقضهذاأنحزمابنويرى،مصرسخروجهمبعدإصاثيل

يقول،اللهعهدنقض!لأنهتاركهعامابالإعداموالحكم،الختانأهميةعلىالتشديدمن

تلكفئقطعفرلتهلحمفيئحتنلمالذيالأغلفالذكروأما":-البروتستاتدفي-النص

.6عهدينكثقدأنه.شحبهامنالنفس

مجتهمحتى3الوكيدةالئريمةهذهمرسىيضئعكيف،:قانلاحزمابنويتساءل

لي:فقالعلمائهمبعضوجهبهذافضحتولقد،بدهرموصىمرتبعديثوعكلهم

بلا3تقرلونكماوليسفيهف3ماذافكان:لهفقلت،وارتحالحلفيالتيهفيكانوا

إنماأنه-بزعمكم-لوعكتابنصوفي،واحدمكانفيالطريلةالمدةيبقونكانوا

حي!نيكلهموختنهم،وقتأضيقوفي،الحربفيالثروعقبلالأردنجاوزإذختنهم

)1(طفل،أكل،اطفالاختاضه!ملامؤونةلاإذالختانوتركرا،وشبانكهولرجالوهم

)2(.نقطعا"فسكتفرق،ولا،مخترنغيرتحملهكمانحتوناأمهتحمله

.أت:قيتقيمم!نهابدلاكانالاحثمنزيادة1()

1.023/)3(النصل
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المقدسالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود071

ولفمولح4القننيةب!4مناثا

مع7،25،26/أيشفيكرمىبنعخانعليثوعحكمفيتناقضاحزمابنيرصد

هزيمةفيبخطيئتهتسببأنهقي7،أيثىالرجلهذاقصةتتلخص،،2416/أتثفيما

ذهبوصبيكة،بابليارداةالغنيمةمناختلسحيث8)عايمدينةجيشأمامالثعب

أبناثهجميعمعزتجهأنلوعحكمفكان،الفضةمنمثقالومائتي،ضقالاخمونوزكا

،بالنارجميعاأحرقوهمثم،شيءمنتةقاوكل،وخيمتهوحميرهوكنمهوبقرهوبناته

.الحجارةمنعظيمةكوعةعليهموأقاموا

لامنالعقويةبأغلظفيعاقب،الحكمبهذاني)1(مجكمأنثهحاش:)حزمابنيقول

لايئهتل4/216.5أتثالتوراةنصإدةمع،أنيهمبجنايةشيئامجلألمذريةينلهذنب

.يث!رجنسخ:يقولواأنضرورتققلايد"الأببننبالامحةولا4الاتجابذنبالأب

ينسبوايو-أيضاعرسىشريعةوفي،قبلهفيلثريعةنبيمنالتخفيثبتوا-الحكمهذا

حظقيهأ21"ومالأحكلاعهمبدلاكلهعأصياظالمأفيجعلو.يثوعالى!هأصروخلافالظلم

)4(.4التوفيقتعالى)3وياللهمنهملمختار

عهء8

الفزةفي-الإصلامعلماءبذلهالذيالجهدمدىيتينالطويلةالرحلةهذهبعد

ثستوىعلى،القديمالعهدنصرصبينوالتضاربالتناقضلإثبات-الدراصةموضوع

)1(

)2(

)3(

)4(

القرماعكادعلمبنيحزآابنوكلام،الإصلايةالنصرصيخالرعنجبرةيقطعنصيوجدلا

ايه.المنوبالفرفيكثيرةنصوصفيصراحةكدهمبنبرته

مناختلسمنحكمفيليوعالربكلاممنأل!7/15،فيبماحزمابنعلىيعزضقد

لأنه؟مالهوكلهوبالناريحرقبالحرامالمأخوذويكرنا-الروتانتهللنخةوفقا-الغيمة

ولالهعاصياوليىاللهلأمرمنفذالرعفيكون)صراثل،فيقباحةعملولأنه؟الربعهدتعدى

بينتعارضلأنه،افحث!والتضاربأئدالناقضيكرنج!ذبل:وأقول،لأحكامهبدلا

ىصلهمحيلةفلا،يالنخيعزفونلاوهم،واحدةتصيمافي-قعال-اللهآأحكامنحكمين

لهما.ناكولا،بالتاتضالإقراراو،بالنخالإقرارإما:أموينبأحدالإفرار

يعتقدونلمامخالفةفكلها،فيهالهملاحظينهامنللاخيا)!أمامهمالمطروحةالدائلأنيقصد

.مزفرنبههملماومناهضة

10.23/:الفصل

http://www.al-maktabeh.com



171الأولاالباب

و)حلالهالعنصربهذااهتمامهمكذلكويتبين،المختلفةا"سفارابيناو،الراحدالفر

مركزفيوضعهمنالباحثعليهأقدمماصحةعلىيدلمما،يستحقهاالتيالمكانة

المطلبفيمنهاآخرجانبالىانتقلالتيالأخرىالنقديةالجوانبعلىمتقدماالصدارة

التالي.

"،،التوفيقوبالة
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المقدماالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود721

الثافأالمطلب

الفادحلأالكسابيلأا!أخطا،

-المقدسللكتابالنقديةالحركةعلماءاهتمامحيثمنالثافيالجانبهوهذا

النصوصدرسوافقد.القديمالعهدمتننقدفي-الهجريالسابعالقرننهايةحتى

فادحة،حسابيةاخطاءوقوعتثبتمذهلةبم!ائجفخرجوا،ببعضبعضهاوقارنوا

بينالتناقضإثباتميدانفيالسبققصبحازقدالباجيالدينعلاءكانلاذا

هذافيودراساته،الحعمايىالميدانهذافارسهوحزمابنمحمدأباف!نالصوص،

،الكلماتوفحص،السطرربينالبحثفيعبقريةعقليةعنتكثصفالمضمار

كلعلبهولسدالخصمندهشبشانجكلههذامنوالخروج،الألفاظفيوالدفبق

.الهروبمنافذ

ويتكفل،النقديالجانبلهذاالفكريالأساسبيانمن-أولا-بدلا،ولكن

،الكذبمنمنخىفلا...):حساببخطأعلىتعقيبفييقولحينمابهذاحزمابن

والله3بأعوامفكيفبدقيقةحسابفييكذبأنلثهوحاش،نقصاناوبزيادةإما

فيمايخطيءأ!!موسىيكذبأنالثهومعاذ،عبادهومعئمهالحسابخالق

قبلأمسأنكما-يقينياوضوحافهمأدنىلهقنلكلفؤضح،بهتعالممااللهأوحى

موسى(علىالمنرلةالتوراةأنهاويزعمونالقومبيدالتيالأسفار:أيأانها-اليوم

،الكذبيتاقيعا!تأليفمنولا،نبيإخبارمنولا،تعالىالثهعندمنليست

الجمعلمجسنصبيفيهيخطيءلافيمايخطيءولاالحسابلمجسنقنغقلمنولا

)1(.،000والقسمةوالطرح

الناحيةمنالنقديةالحركةعلماءانتقدهاالتيالقضاياأهميليفيماوسأذكر

-:القديمالعهداسفارترتيببحسبإياهامرئبا،الحسابية

-:نوعجذمثوشالحا-قضيلأ

نأمفادهابنتيجةالأمرنهايةفيمنهايخرجنصوصعدةبينحزمابنيربط

.1152،153/الفصل)1(
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فيالناجنضمنئذكرلمهذاومع،الطوفانوقوععندحياكاننوحجدمتوشالح

الحسابيةالمسائلبطريقةحزمابنقالهماخلاصةهناأذكرللامروتيسيىا..الفينة

ذكرها:معلومةكلعلىالدالةالنصوصالىالإشارةمع،الحديثة

782و،لامكابنهولادةقبلا87منها)969=لمتوشالحالإجماليالعمر!ة

27،.5:25/تكأ(ولادتهبعد

.28،/هأتك182-نوحؤلدحينمالامكعمر+

نأذلكمنفينتج،187وهولامكؤلدحينماعرهـمترشالحإليهااف،"*

.!936نوححفيدهؤلدعندمامتوشالحعمر

006نوحأتمحي!نماماتقديكون،سيقكما969عاشقدمتوشالحأنوبما!ه

كاملة.ست

الستمنالثانيالشهرمنعثرالسابعاليومفيحدثقدالطوفانأنوبما!!

بدايةعندحياكانمتوشالحأنذلكعنفينتج،711/أتكنوححياةمن006

سنةستمائةاستوفىأنهتثبتالتيالسابقةالنصوصتكذيبلزمدهالا،الطوفان

.نوححياةمنكاملة

وبنوهامرأتهإلانوحمعال!فيةيدخللمأنهعلىتجمعكلهاوالنصوص،

.،713/و77/و618/أتكبنيهونسوةالثلاهلة

،نوحمعدخلواالذينهؤلاءإلاالبث!رمنينجلمأنهأيضاالنصوصوتجمع،

.723:1،2/و74/و617/أتكماتواالأحياءكلوأن

.والهلاكالغرقيستحقلاأنهأي،المحمودينالآباءمنعندهمومتوشالح8

:الاحتمالاتهذهأحدمنلمتوثالحلابدأنهصبقماوحاصل

شق.كمابنفيهمقطوعوهذا،الطوفانفيغرققديكونأن(ا
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المقدماالحتابنقديالمسدفيعلما،جهود17!ا

أيضا.هذاتكذبوالنصوص،السفينةعنبعيدانجاقديكونان2(

تبينكماقاطعةبصورةمنفيوهذا،السفينةفينوحمعدخلقديكونأن3(

آنفا.

الوجوههذهأحدمنلمتوثمالحولابد5:قائلاكلههذاعلىحزمابنويعقب

غيرأنهاعقلذيكلوتيقن،ضرورةتوراتهمنقلفيالبحتالكذبفلاح،الثلاثة

تأقيلاوالأنبياءيكذبلاتعالىاللهلأن؟أصلانبيبهاجاءولا،تعالىاللهمنمنزلة

ونعوذ،بهامتلاعبمستخفأو،جاهلزنديقعملمنأنهايقينافصح،بالكذب

.،)ا"11كثيرةأمثالومعهفكيف،كفايةالفصلهذاوفيمقالهممثلمنبالله

نوح4بقمماور2-قضيلأ

أرفكضادولدسنةمائةابنآساكانلما5:يقول،1/01اأتكفيصغيرنص

عفلبةولكن،الكراممرررعليهويمرالانسانبفرؤهفد."الطوفانبعدلسشبن

اللىفيرفقه،ال!نصهذ!صحةمدىفيالتامالتدقيقالىتحفزهالعاديةغيرحزمابن

الذيالنحوعلىالنصهذافيحالفاالحسا!والخطأالكذباكتشافالىتعالى

سام،:لهولدسنةخمسمائةبلغلمانوحاإن:توراتهمقالت5:بقولهحزمابنيفصله

،الطوفانكان)3(ستمائةبلغ)ذنوحاانذكرتثم،32(5/أتك)2(ويافث،وحام

بعدلسنتينأرفكشادولدشةمائةابنكانلما،نوحبن)سامإن:ذلكبعدوقالت

يأنه؟مظلموجهل،سمجوتلؤن،فاحشكذبوهذا،،1/01اأتكالطوفان

فسام،الطوفانكانسنةمائةوبعد،سنةخمسمائةابنساملهؤلدإذنوحكانإذا

.1/741،841الفصل:يراجع(1)

خطا.وهو،وحاموصاميافث5:الأصلفي2()

منالتانةالنةفيدخل)ذنوحاأن5000:يقالانالأولىكانانهالاحثويرى،بالأصلكذا)3(

الابق-المرضعفيالقولصقكما-الطوفانان:(حدهما:ليينارذلكالطوفانكانعمره

صمائةكملقدكاناننرحاأن:والآخر.نوححياةمنالتمائةالنةمنالثانيالهرفيحدث

علىاتقادهكلبنياذ،السابقالمرضعفيحزمابنئالهلماوجهفلاالطرفانبدايةعدبالفعل

اعلم.والله،الطرفانا.إية،كدالتمائةالسنةييهمللمنرحاانأصاس
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لهؤلداذكانفسام،أرفكنادبسعتينالطوفانبعدلهؤلدو)ذ،سنةماكةابنحيتمذ

وهذا،سنةمائةابنكانأنه:نورانهمنصوفي،وستبنسنةمائةابنأرفكشاد

)1(.،مثلهمنللهحاش،بهخفاءلاكدب

لابراهير4الإلهيالوعديديهعلىمميتعققالأك!الجيلتعديدقضيلأ3-

الذي،:13؟1/6هأتكعلتعقيبهاطارفيالقضيةلهذهحزمابنمناقشةتأقي

نسلكأنيقينااعلم:آلأبراالربفقال)-الكاثوليكيةللنسخةوفقا-يقول

والأفةسنةمائةأربعويذلوضهموشتعبدونهم،لهمليستأرضنزلاء.فيسيكونون

الىتنضموانت،كثيربماليخرجرنذلكوبعد،اناسأدينهالهائستعتدونالتي

صؤبفقد(...ههاالىيرجعونالرابعالجيلوفيطيبةبشيبةوئذقنبسلامآبائك

تتعلقمعنا-التيوهي-:أولاها-:ناحيتينمنالنصهداالىنقدهسهامحزمابن

شاءانالتاليةوهي:-والأخرى.المرعودةالأرضإلىسيرجعالديالجيلب!تحديد

إصرائيل.بنياستبعادبمدةتتعلق-الله

سيرجعالذيهوالرابعالجيلانمنالنصيتضمنهماوهيالأولىالناحيةفعن

الجيللألظ؟بهلاخفاءفاخ!كذبهذااأنحزمابنيذكر،الموعودةالأرضإلى

،السلامعليهم-داخوته)سحاق:هم-السلاآعليهم-إبراهيمبنيمنالأول

يعقوباولاد:الثالثوالجيل،أعمامهماوبنووعيسويعقوب:همالثانيوالجيل

ويوسفوزبولونوي!لارولاويوعوذاوشمعونرأوبين:وهم-لصلبه

ساثرمنتعدادمافيكانوقنعيسووأولاد-وأشيروجادونفتاليودانوبنيامين

الثالثالجيلوهم-المذكورينهزلاءأولاد:همالرابعوالجيل،إبراهيمعقب

توراتهمب!نض،منهاالحارجونلامصرالداخلونهمجاهمويعقربآباؤهم

حملهوبمكن،هينامرصتبنفيالحطأبانحزآابنعلبعنرضفدببر،انجصرت194/الفصل1()

برمننصآأمافنحن،كنلفةفاالمالةولكن،بالكوربأبهلاالذيالزسا!ابعل

وكلعلهفيلفظكليكونان-)فا-يخجب،الالهيالوحيللىهـلنبرنهبقلاضهابثربعض

دانما،تفرياصةمائةبفللمالنصف!ناخرىناجةومن،ناجةمنهنا،الدنجقحابهالهاكلمة

الدنجق.والحابالجزآصلمحلذكرها
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المقدماالحتابنقدفىالمسدفيعلما،جهود761

بنصالثمامالىرجعدانما..منهمأحدمنخلافبلا27،:46/1تكإلىألير

وهم،ابراهيمأبناءمنالسادسالجيل:كلهمداجماعهمعدا،إلىأيثميرتوراتهم

الجيلمنولا-الرابعالجيلمنرجعوما،المذكورالرابعالجيلاولادأولاد

.خبىهفييكذبانمنللهوحاض.الئامإلىواحدولا-الخاصى

توراخهم؟نصخلافهذا:قلنا،.المعذبالجيلمنالأجيالئعذ)نما:قيلف!ن

،يعقوبأولادمنأحدئعدبلمف!نه:وأيضا.الأبناءمنالرابعالجل:نصهالأن

بعدنوردماعل-حرفاحرفاتورا!مبنصالثاكالجيلوهم،مبرورلنكانوابل

معالداخلونوهم،يعقوبأبناءأبناءفيالتعذيبابتدأ-)نماتعالىاللهشاء)نهذا

الكذبثزكمنتخرجلسمتثشتحيثينففذ،الرابعالجيلوهم،آبائهم

)1(.،كفايةكايةوفي.الفاضح

بمصر4اسرائيلبنياستعبادمدةتعذيدقضيلأ4-

ناقشهاوقدالسابقانصفيحزمابنبهااهتمالتيالثانيةالقضيةهيهذه

التيالاعزاضاتوجميعالاحتمالاتكافةاعتبارهفيواضعا،رائعةحسابيةبطريقة

-:ثلاثةاحتمالاتفيهاذكرولدالخصمبهايلوذانيمكن

فيواصتعبادهمبني-اصرائيلتعذيببدايةمنالاستعبادمدةباحتساب:اولها

خلالمنالرائعةبحساباتهحزمابنتوصلوقد،بمدة!يوسفوفاةبعدمصر

سنة.وعشرينوثلاثمائةعلىالأحوالمنمجالتزيدلاأنهاإلىنصوصهم

ابنفيؤكد،مستعبدا!يوسفدخولمنذالمدةباحتساب:الثافيوالاحتمال

معسنة923علىحالبأيتزيدلاأنهاعلىالنصوصخلالمنبحساباتهحزم

يكونوالمإخوتهآخروفاةحتىوبعدهايوسفحكمفزةفيكرنهمعلىالتأكيد

مغمين.كانوالهانمامستعبدينأذلاء

ينقضه،لأبرامالكلامهذاالربقالأنمنذالمدةباحتساب:الثالثوالاحتمال

.1015/الابقالمرجع:ينظر1()
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177الما!الأول

فبالحاباتصخهنرضوعلى،تاماتعارضامعهيتعارضالنصبأنحزمابن

فقط.بأربعمالةيقولوالنص،عاما124المدةتكرنحزآابنأجراهاالتيالرأدعة

الرالعة:.وحسابلالهحزمابنكلامتفاصيلالوالآن

الدهر،وعارسرأةفهد....ه-:فبفولاياولالأحنمالبمنافثةحزآأبني!دأ

ذلكف!نما،بمصر)مراليلبنيتعذيببدأأنوقتمنالأربعماكةخسبتاذالأنه

توراكم:صياقفياذ،نطا!موسىبهمخرجانإلى!يوسفموتبعد

ونفؤزإ.وتكلالرواأسريلبنوكركلهالجلوذلك)خونه.وجمعنوسفتمال!ولما"

لأهلضال،يوصفيعرفلمجديملكبمصرذلكبعدودلط،الأرضفملكوا

بزداثوالئلايننافأ؟لوهم!مئاأفوىوصارواةكئروافداصراثبلبنيأن:مملك!نه

لخركم،صتهأسحابمحليهمفقذآ،عارشاآراثنكرناويكونواكثرة

ذكر-اذتوراكمفيذكروقد5قلنابمان!اهدةنوراكمفصهن!،لم؟:18أخرا/

يعتولب،بنلاويبنقهاتأن-ؤ"لتهوؤثدؤلدهينيعقوبمعتن.دخل

محمصرودخلآبالث!اؤيدئمن،.كان!موسىجدوهو،قهاتبنوالدعمران

فهاتعمرببعأن:أيضانجهاوثكر،،6/411فيبعفوبوجدهلاويأليه

نصا:فيهاوذكر،!618/لأخرصنةوثلاثينوه*لاصنةمئةكانلاوياينالمذكور

.7،7/أخرمشةثماقينابنمصرمن)صأليلببنيخرجاذكان!موسىأن

أنفقنأ،آخرهمعنإولهممنهمي!جماع،بحرتحرفا"توراتهمنصكلههذا

موسىوأن،موتهسنةلهؤيدعمركوأن،ضهرمنأقلابندخلها)ذكانقهات

سنة،رخمسونسنةئلاثمالةكلهالعددهلىامنفالمجتيغ.موقهصنةلعمرانؤيد

.الح!ابهذاعلىمنهاخرجواأنالىدخولهابوممنبمصرمد!همكانتوهذه

11سنةالأربعمائةفأين

التيوالمدة،لاويأبيهمعمصردخل)ذقهاتسنئسقطأنولابدفكيف

موسى!ولاكةمنكانتالتيوالمدة،قهاتموتإلىلقهاتعمرانولاثةمنكانت
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يلق!ىالضيهنقدفىللسلمنعلما،ثهود178

وأنه،سننثلاثولهمصردخلقهاتأناليهودكتبوفي،عمرانأبيهموتالى

ابن!موسىلهولداذكانعمرانوأن،سنةمتينابنعمرانلهولداذكان

الىيعقوبمعدخولهاملبمصراصراليلبنيبقاءيكنلم:هدافعل)1(صنةثمانبن

(؟عامالأرلعطةفأ-شعاماعشروصبعةعامملا!الامرصمعم!نهاخرجواأن

اخوتهدخلمديوسفحياةمدةالأخيرالعددهل!امنئسقطأنولابدفكيف

يكونوالمالأمدهلمافطول!-يوسفماتأنلذممروبنوهموابرهم

نرراكمفصوفي-مكزمينأعزاءكانوابل،مشعبدينولامعئينولامتخدمبن

كانتثم،،464/؟أتكسنةثلاثينابنفرعونعلدخلاذكان!ايوسفأن

يعفوبودخل،الجوعشووبدأت53،48!4/اأتكبنينسبعالحصبسنو

للبرسف،7!:461/و613:لم4هأتكابخرمصيمنستينبعدمصرونسله

سنةمالةابنماتاذكانيوسف.أنلمتوراكمثصوفي.مشةوئلاثونت!بعحي!

كانت!يرصبفماتأنالىمصردخلوامدمذكمأنفصخ،صنينوعثر

يصقط)2"،صنةوأربعرنوستسنةماثةفالباقي،ولابذفقطسنةوصبعبن)حدى

اخوةينبقيقنبقاءملت،-1:811/خريلأليزتورا!مبنص-ولابذمنها

كانالتوراةفصعلأوهو،،فقطلاويكنرالاذلكمننجدولم،بعدهيوسف

عاماوعرينثلائةيوسفبعدفعاض)5،أربعةأوأعرامثلاثةيوسفعليزيد

وعثرونوثلاثسنةمالةفالباقي،،461أيقصدهذامنولابدتمفط،فقط

تكرنوقد،الأعدادأبعدعلىواسنعبادهمواسخدامهمعذابهممدةهده،صنة

.النواتهدلمحديدفيحزمابن)يهااصدالتيالنمرصالالاهتداءاضطعلم1()

وفاةحتىدخولهممنذمصرفيمواجدهممدهيعاما71خصمبعدعاما172منالباقي:يقصد)3(

عاما.!64!لغ!وصف

الأ!حاححتى03الأدصاحفياتكوشسفربمراجعةصدقهتثد،حزآابنمنرالعاضاج)3(

0117ا/الفصلأوراجعيعقربأبناءموايدعننفهحزآابنذكر.مابراجحةوكذلك535

وصاقي.
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الأولالباب

)1(113سنةالأربعمائةفأينأقل،

917

حدثةصورةفيالحاباتهداضعحزآابنقالهمالنهموييرا،152ا:05المالفصل)1(

التالي:انحوعلوبطة

اخابيمكن!عقوبمعمصرالىالداخلينأعارمنالندوعىفيم!!دورهوبمااصشاثا.

منكان!فرببنلاويبنقهاتأنتبتوالنصوعى،بمصراصربلبنرفبهااستدالتياللة

اطصه:محلالحابنجطنجطاهذافبكن،وجدهأيهمعمصرللىالداخلبنبلة

ا+لفهاتالابالمي!لعمرالى

؟*ممرانلابنهالاجمالىالعبرايها!اف

08ممرمنالحروجمندصرانبنموصصايهايضات

يوآعمردخلقهاتانبافزأ035المجمرآفي!كون

.(محمرانأيهوفاةورآؤلدموصوأن،وفلاسهيوملهؤلدعمرانإلنهوأن،ئهولا

ايهجاةفيمحمرانمحاضهااليوالمدةممردخرلهفد!اتعمر:صة،35)0المنئحصم)ب(

-:الناليالنحوعل.أيهجاةفيموصعاضهاالنيوالمدة

ممردخلحناصكصر

ولدحبنماعمر.+؟-لفهاتالابالالعرأ*فهاتأيهحباةفيصرانعاشهاالنيالمدة

.6،.-عمران

ولدفيصر.+ا-لع!رينالاجماليالع!زأ57عمرانأيهحباةفيموصعاشهااليالمدة

.018-موصى

133المجمعيخكون

.حزآابنيقولكماعاما2()17لديايختقى35(0)الابقةالمدةمجموعمن(أ)+اللةمنهغصم

لم،كمهيومفوناةحىمصرفي)سريلفيتراجدمالة2()17المذكووة)ب(مدةمنبخصم)ج(

)صرائلفيتواجدمدةاخابيمكنالنصوصخلالومن،صتعبدمنالفزةهنهفييكونوا

-:التاليال!نحوعليرصفوفاةحتىدخولهمفذ

03مصرأمروولا.فرعونعلدخلحينايوتممر

الحمبصنواتاليهابضات

ب!ينالجلببدءبعد!نجر.يعقوبجاءثم

93المجموعفيكون

من)71(المدةهنهتخصمنة؟7تتىصة11()0وهويرصفالاباليالعمرمنصنة93لخصم

.حزمابنعندكاصنة(1)46فبتبقى2()17

لاويوهريوسفبمدموتايعقوبأبناهأخرحباةملة(1)46في،فيالمذكورةالملةهذهمنيخمم)د(

يقولكماعاما)123(الهايةفييختقىا46منتخصمعاما)23(يووروفاةبعدعاشالذي

.حزمابن

بالةوأحهانبانةالفروضأسوأملممرفي)سرائلبنياصتبادمدةهيهذ.

الاصنبادمنآعااربحمائةعنالضذكر.ماأنيختينبكثيرذلكمنأقلقكرنوقد،للخصم

.إلمامأوبوحييكرنانيمكنلاوانهالضغريفعلىقطعاتدلكبرىكنبةصوىليى
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المقدمدال!قال!نقدييلسلمين6هالماجهود518

الثافي:الاحتمال

ما:يقولأنالوجهوقاحولعل)-:بقولهحزآابنفيعرضهالثافيالاحتمالأما

فأعلم،مجوناثممعدبامستخدماصتبعداعصريرصفدخولمنالاذلكأعد

عاماوع!ثرينائنينالاقبلذكرناالتيعاماع!روسبعةآعاالمائتيعلىيزيدلاأنه

الك!بفظهر؟اسنةالأربعماثةفأينعاماوثلاثونوتسعةآعامال!افذلك،فقط

)1"."جيلبعدجيلاجمليهمخفيكيفيدريلاالذيالمفضح

الثالث:الاحتمال

ثمحزآابنويعرضه،اليهودأحدذكر.فعلياعزاضفهوالئالثالاحتمالأما

ظريفة،مقالةمنهملندلررأيت)-:فيقرلالحادلانهوالساخربأسلوبهعليهيرد

حينمنسنةالأربعمالةهذهتعدأنيبغيانما:وقالالقصةذجمهـ.طلهأنه

الحروجالساقطه!اوأراد:!محمدأبوقال،الكلامبهذاابراهيم!!!

ونسبةالفضيحةوتعجلبالباطلجاهرلأنه!عذرةكيففيفوقعمزبلةمن

نسلكان):لابراهيمقالأنهتعالىاللهعنحكوهمانص)ذ.تعالىاللهالىالكدب

سنة.أربعمائةاستخدامهمانقضاءالىالآنمن:قطلهيقلولم،سنةأربعمائةيشعبد

ولادةقبللإبراهيمالكلامهداقال)نماتعالىاللهأنتوراتهمنصف!ن:وايضا

،،61/61تكأيراجععاماوثمانينستةمنأقلابنحيثعذإبراهيمفكان،اسماعيل

اسحاقوعاش،،25/ابتكاسحاقلهوولدعاماعرأربعةذلكبعدعاشثم

)2(ودخلسنةوعشرونمائةوليعقوباسحاقومات،3،28/هأتكسنةوثمانينمائة

بلاتوراتهمنصرصهذاكل،47،9/أتكصنةوثلاثرنمانةولهمصربعقوب

يوصفصعيينالفاصلةالمدةهيحزمابنذكرهاالتيعاماوكرونوالائان،1521/الفصل11(

في)خوتهباعهيوصفأن-)ذصقكمااثلاثينصننط-فرعونعلدخولهربينوجنهواصزقاته

الماتيئعلعاماوعرينالاثنينمدةأضيفتف!فا.لم72"أتكمنيفهمك!اعرةالابعةصن

عاما.)923(م!ندهنجننيحزآابنحابفيالابقةعاماعئروصبة

فيوتجلها،صنةوثافينم!مةعاض)صاقان3128/أتكهفييان،حزآابنمنجيداض!اج،2(

كما-ذلكعننجتج،وعريحقربانجا.لهولدجنماعر.منالتبنفيكانأنه2،26/هأنك

عاما.(012)يمقوبافيبلوخعدمات)صاقأن-بحقحزمابنقال
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حينفمن"أعوامبع!ثرةمصريعقوبدخؤلقبلاسحاقفمات،منهماختلات

عاممالامصريعقوبدخولالىلابراهيمالكلإمهذاقالتعالىاللهأنادعوا

مائتا-ذكرنا-كماعنهاموصخروجالىمصريعقوبدخولومن،أعواموأربعة

فلا)1(،عاماوعرينوواحدعامأربعمائةعلفحصل!نا.عاعاعثروسبعةآعا

.نقصانأوبريادةامأالكذبمنمنجى

الحصابخالقواثه؟بأعوامفكيفبدقيقةحصابفييك!بأنلهوحاش

به،نعالىأثهأوحىفبماءبخطيأو!مرصىبكذبأناللهمعاذ،عباد.ومعلمه

ومعهفكيف-كيى.يكنلملونفسهنصحلمنكفايةالفصلهلىافيكانولفد

03حزمابنياثركثه21"،كثيراالاسلامنعمةعلاللهونحمد؟)جمةعجفب

يعقو"4ابناءولادكمقبهايتصلوماالزفلمرتيومفيعقوبمعيلأتعليلقضيلأ5-

يوسففأحثاصرأليلوأماا:البرونشان!تيةللن!خة3،-وفقاول7أتكيقول

.،فبوخنهابنلأمهنجيهسلالرمنكثر

فهدا،فاحصةنقديةقئاءةكتصوصقراءةفيحزمابنلعبقريةآخرفينموهنأ

حزمابنإليهتشهصاالىيتتبهأنثودةالمراتعثرإتالإنانيقرأهأنيمكنالنص

،يعقوبثم!يخوخةابنكانيوصفبأنليوسفيعقوبمحبةتعليلخطأمنفيه

نهايةفيليخرج-القومفصوصخلالمن-الرائعةحساباتهحزليابنأجرىفقد

بل،ويئلارزبولونأخواهفيهاضاركهبليوسفبهاينفردلمالعلةهن!بأنالمطاف

سنين.ستمنبثثريوسفبعدو!لدقدنجياصينإن

عبةتوجب8فيهالمذكورةالعلةهنهبانالنصهذاعلىيعقبوهولتمع

توراتهمبنصسنينستمنبأزيديوصفبعد،ليعقوبأيألهولدلأنهب!نيامين؟

مثاركةوتوجب361:0،2/وه4او338/او0/322:52تكةأيراجع

قاليعقوبأنذلكقبلذكرلأنهليرسف؟المحبةفي"و)زبولونايتاكر،

شك.بلامطيخطأرهوعاما،عرينواربعةعام(ربعماثةعلفحصلنا5:المطوعالأصلفي(1)

.1152،153/الفصل)2(
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المقدسالحتابنقدقالمسلمينعلما،جهود821

وستلابشيك،سنةع!ثرةأربعذلكمن:سنةعضرينخذفتك5:خاله"لابان5د

"يعقوب،ذلكيعدأعطت)راحيل،وأن35!1:3لم92أتك،لأدواتكسنين

بعدأنوذكر،314/اأتكأونفتالى،و،"دانلهفولدتفتزوجها،"أيلهةأمتها

سبعةالايينهمايكنلم)راحيل،أعطاهآأياصبعةوبعد،،"لئةأعطاهسنينسبع

لهولدتليئةوأن،03،:9215/تكأيراجعفقط،اليئةأسبوعوهو،أيام

الولدعنقعدتثم،عوذاثم،ألاويثم،"ضمعونثم،"رأوبين

لهفولدت،فتزوجهاليعقوب)زلفة،أكتقا،إليتهأعطتثم08،،31/.أتك

لفاحفي،اليئةمماصمة)راحيل،لهأطلقتثم،،0/39:13أتك"أشير"ثم،جاد،

حملتأنلبثتوماأيئ!لار،ولدتثمفحمنتأيعقوبفضاجعها،منهاأخذته

)دينة،سمتهاولدتثم،)زبرلونفسمته،سادساولداوولدتأخرىمرة

،")1()يوسفووللت،فحملمفراحبل"5دعاءاللهاستجابثم،2(41:1ول")تك

لرعايةبهرهاانجرةعل!بانخالهبمعاملةبعقربأبندأيومفو!دةيعدثم

ترراتهم.نال!كلههذا.3:22،36/.:تكأيراجعسنينستلهفرعاهاغنمه

وأنشك،بلافقطسنينستصنينالستتمامعندلهكانيوسفأنفصخ

كانتالتيسنينالسبعفيولابدولدواف!نما-بنيامينحاشا-يعقوبأولادجميع

كلففي،،ليئةأولادأيقصدسبعةوالأولاد،شكبلاالمذكورةسنينالستقبل

يزيدلا،)زبولونأنفيشكفلا،هذامنأقليمكنلاولداوتذتأشهرعشرة

وأقلبل،فقطسئتينإلايساكرعليهيزيدولا،فقطواحدةسنةإلايوسفعلى

الولد،عنفيهاقعدت،اليئةأدةذكرناالتيالمدةئلغىان،اساسأعلىهذامق

)فزبولون،:هذاوعلى-مامقدارالهاأنولابد-يعقوبفيهااعتزلهاالتيوالمدة

القسمة.هذهعنتضيقالمذكورةوالمدة،مصولدويوصف

كثيرهولاالكذبقليلمجوزولا،ولابدضرورةبهمقطوعكذبالخبرهذاففي

وجهالخبرلهذاكانولو،مبدلةمفتعلةأنهافصح،الأنبياءعلىولاتعالىاللهعلى

خطأضوطهانملياللبحدهحزمابنوكلام،المطبوعةالسخةمنصاتطالمحقرفتينبينما)1(

مطي.
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،ذكرنا.مانأويلفيهصاغأو،حيلةفيهأمكنتأو5بعدواننحرجاو،فمضلان

)1"+،العافيةتعالىاكلهونسأل

يهوذا4بقباوكلبنيوحامولحصروقتضية6-

العهدنصوصفيالحسايةالأخطاءاظهارفيالرأثعةحزمابن)بداعاتننوا!ل

أناثعصورمن!كنلمبقضيةيتعلقا،نبضدررفحنالذيوالموضعالقليم،

عمد-أ!ومحبقريةعقليةفيرجلالاالرالغةالعفلبةالمناقئةهدهوينافث!ها!بطها

والثلأئبنالنامنالأصحاحفيأحدها:نصبنببنهـلطاذ-واصنعةرحمةا"رحمه

بعملبلالهيقوآئم،منهوالأربعينالسادضالأصحاحفيوالآخرالتكرين،سفرمن

مانصوصهامنوسنخرجا،المخ!لفةالأ!حاحاتببنمنجولاالدفبفةالحساي!ة

منيدكرحينماأ12،13لم46أتكيتضمنهماعلنجالكلىبالحكمفيحجتهيل!م

لأن5عوذابنفارصابنىوحامولصرؤن:مصرالىيعقوبمعالداخلينبلة

احسنعلى-مصردخولهحينهل!افارصأنئثبتالدقبقةحزمابنحابات

حصرون-ولدانلهيكونفكيف،س!نواتثمافيأوسبعابنكان-الفروض

ابنوصولوكبفبةالحساببة،العملباتهلهنفاصبلأماا؟النهلهفي-وحامول

بكاصبلها..المألةلبعرضنفسهللرجلالمجال)فلنف!ح(،الت!بجةهنهالىحزآ

المحالمنهيالي،المفضوحةالفاحشةالكدبةوأما..همحمد:أبويقول

عجبا:تروافتأملواتعالىاثهشاء)نأذكر.مافهيالمجرد،والافراءالمحض

أزوادهميرعون)خوتهمعكانيعقرببنعوذاأننصا:توراضه!مفيذكر

منداخراجهببيعهعليهمأشارعوذاوأن،يوسفأخاهمباعواأقامهم،)ذأ

عوذاانذلكبعدذكرثم،:28(،)3718أتكالموتمنبدلكليخلصهالجب

أشوع،اسمهكنعافيرجلابنةورأى6العدلامي"حيرةمعوصاراخوتهعناعتزل

اسمهآخرولداثم6)أوناناسمهآخرولداثماعير،اسمهولداوولدت،تزوجها

يير.اتجمرت107/الفصل)1(
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المقدكلالمقابنقددالمسلمينعلما،جهود18!ا

مذنباوكانبهاودخل)ثامار،اسمهاامرأةتزوج6)عيرأنذلكبعدوذكر،،)شيلة

منأعوذا،فزوجها،،الربأفأماتهتعالىاللهقتلهول!لك،،الربعينيفيأضريرا

منه،وتزؤج،شيلة5ليكبرأرملة!يقبت،سكف!اتعنهايعزلفكان،"أونانأخيه

منيأعدلهي:قالاذبعد،أفيماعوذابدلكاعزفوقد-تزؤجولمكبرثيلةوأن

والدنفسهبيهوذازنتحتىتحئنتأنهاذلكبعدوزكر،ابني،ضيلة5منغ!هااذ

.،تك38،،يراججوهزارج،انارص،:توأمينمنهوولدت،منهوحبلت،زوجها

مصر،معهودخلوابالامالمولودينأولاثهوأولادهيعقوبنسلذلكبعدذكرثم

هذافاضبطواعوذابنفارصابنيوأحامول،6)حصرونفيهمن!كر

.،21،13/دا6أتك

معزودايرعىكانسنةعثرةصبعبلغاذ!يوسفان:تورا!مفيوذكر

وهك!اباعؤاذسنةعثرةسبعابنكانأنهبصحباعؤوأنهمأبيهعند)خوته

فرعونعلىدخلاذ!كانروسفأن:توراتهمفيمحرثم2،.أتكسمتوراتهمفيذكر

ثم،14/64أتك/سنةثلاثينبنمصرأمروولاهوالسنابلالبقراتفيررياهلهوفئر

ابنأهلهجميعمعمصريعقوبأبوهدخلاذاكان!يوسفأنترراضهمفيذكر

فصخ،منهمأحدمنخلافبلاعفيهامنصوهذا4،اأتكصنةوثلاثينتح

اثنانالايوسفبيعوبينمصرنسلهمعيعقربدخولبينيكنلمأنهيقيتا

لاظاهرحسابهذاكثر،ولاأقللا،زائدةيسيرةأضهروري!اسنة،وعحرون

عالم.ولاجاهلعلىيخفى

ولدا،لهوولدت)شوع،بنتعوذاتزوجالمدةهذهفيأنتوراتهمفيذكروقد

فزوجتبها،دخولهبعدماتثمزوجةفزؤجبلغا!بروأنثالئا،ثمثانيا،ثم

بنه،تزوجولمالثالثكبرحتىمدةوبقيت،فماتعهايعزلفكانأخيهمنبعده

التوامينذنيكلأحدولدثم،توأمانمنهالهفولد،زوجهاوالدبيهرذافزنت

فياليهصبيلولا،لرطبيعةفيألبتةيمكنولا،بهخفاءلاممتغمحالوهذا،ابنان

.الوجوهمنبوجهوالبتيةاكلبئة
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،بيوميوسفبيعاثرشوعبنتوتزوج)خوتهعناعتزليهوذاأنقنك،

ثم،آخرآعافيالثافيثم،الثافيعامهافيا!برالولدلهوولدت،زوجتهوحبلت

ثالث.عامفيالثالث

ائنينجملةمنعاماع!ثرثلائةفهده،عاماعثر6لنىولهزؤجا!برأنوهبك

..بقيماثامار،:زوجتهأيأمعهاوبقيعاماودثرين

الىئنسبلئلامحنهايعزلفبقى-عاماعرأهشوله-الثافيمنزؤجتثم"

حتىمنهوئزؤج6شيلة5يكبرأنتبمظرويقيت،ماتثبم،له"منهائرلدقنأخيه

أقلفيألبتةيكونلاوهلا،منهئزوجولمكبرقدأنهورأت،الانتظار،1عليهاطال

..عاماعرأ!بعةفهذه،عاممن

بببر.أفلأوعامفهدا،وولدتفحملت،ببهوذازنتثم+

كئرلاآأعواثمانبةلىأعوامسبعة:الاعاماوعثررشالاثنبنمنيمقفلم+

سنينسبعأوسنينثمانابنلرجليوجدأنالعقلفيالمقنعالمحالفمن،البتة

.ولدان

هدايكونأنللهوحاض،التوراةلهمعملالذيمنبالحسابأجهلرأيتما

مايعقل)نسانعنولا،!موسىعنأوتعالىاللهعنالكاذبالباردالخبر

أبااللهعافاك)؟(،العافيةاللهونسأل،الفاضحالكدبتعمدمنوشتحييكون

بينعلاقةلابأنخفيطرفمنتعترتالكاثوليكيةفال!نسخة،عنكورضيمحمد

يقول،مصرإلىالداخلنوتحديد2،ه:؟!/68أتكفيالمذكورالنسبجدول

ي!تعلقلايعقوبلبيتتجذولآهناالكهنوفماالمزلفئذخل5:الأنهذافيتعليقها

هذهأ:النصقولمعهذايتقكيفأدريولا.،)2(مصرالىبالنزولالأصلفي

،6/4،8أتك8...وبنوهيعقوب،مصردخلواالذينإصرائيلبنيأسماء

الكلاآلاصنامةالاحثمنزياطتالمعفوفةالأفواسببنوما،175ا/74؟،الفصل)1(

ووضوحه.

.1(04)ص)3(رتمها!ى:الكاثويةانخة2()
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لمقدمدال!قابنقد!المسلمينعلما،جهود186

محمدأبااللىرحمكأخرىومرة،لاثحوالكذب،واقعوالت!ضاربثابتفالتناقض

مثوبتك.وأجزل

لينة4ن!جتهمقيعقوبأولاد7-قضيلأتعداد

في-ولكنه،بسبراأمرظاهرهفيي!دوفد،6/4:851أنكفيحما!خطأ

بنعدادففطلبىبنعلقاذ،والحطورةالأمبةمنكببرندرعلى-الأمرحففة

يعقوبوبناتأبناءتعدادفي2خرخطأعليهبزتب،بلليثةمنيعقوبأولاد

أولالن!كرولكن-الناليالموضعفيحزآابنسي!كر.-كمامصريلىمعهالداخلين

)صراثيلبنمأسماءوهنه...)-:عليهحزآابنبتعقبتبهثمامتا!النص

وفئوحنرك:رأوببنوبنررأوبن،يعقوببكروبنر.:يعقوبمصر،دخلواالذين

وشاولو!وحرويحينوأوهدويامينيموليل:ث!معونوبنو..وكزميوحضرون

وأونانعيرعبرذا:وبخو.ومراريوقهاتجرث!ون:لاويوبنر.الكنعانيةابن

حصرون:فارصوابنا،كنعانأرضفيوأونانعيرومات،وزارحوفارصوضلة

ع!ارد:زبولونوبنو،وثصمرونؤيثوبوفؤةئولاع:ي!لاروبنو.وحامول

جميعابنتهدفيمعآرامفذانفيليعقوبؤتدكمليئةنجوهزلاءولمجفئيلواوللون

."وثلاثونثلاثةوبناتهبنيهسنت

"ستةبالشامليعقوبليئةولدتهمممنالنصفيالمذكوربأنحزآابنويعقب

ذكورأربعةلرؤوبينفذكر،وسماهمالتةهؤلاءأولادوذكر،واحدةوابنةذكور

فهملهابنوابنىذكورثلائةوليهوذا،ذكورثلالةوللاوي،ذكورصتةولضمعون

ستة:ليئةبنمنالمجتمع،ذكورثلاثةولزبولون،ذكورأربعةولي!كر،خمسة

؟.وثلاثون،لنانفهزلاء،الأولادأولادوعثرونوخمسة،سابعةوابنة،ذكور

ثلاثةوبناتهاأولادهاوعدد،ليئةبنوهؤلاء):تسميتهمبعقبتوراتهمنصفيوقال

فييخطيءأناللهتعالى،الحسابفيخطأوهذاتوراته!م،نصهكذا"،وثلاثون

منأو،غثجاهلتوليدمنأنهافصح،!موسىفيهيخطيءأنأوالحساب
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)؟(.،سوآضهموكسحفبهمسخرعابث

مصر4ادالداخلينإسرانيلبنيمجمولح-قضيلأ8

ثم5:حزمابنيقول،ليئةوبناتأبناءتعدادفيسبقبمامرتبطهناالحسا!الخطأ

عشرأربعةوهم:قالوبنيهما،وبنيامينيوسففدكر:راحيلأولادهذابعدذكر

دان:بلهةأولادوذكر.عرشةوهم:قالولهما،وأشيرجاد:زلفةوأولادذكرا،

يعقوبنسلوعدد5قال:بأنذلكوصلثم،سبعةوهم:وقالوبينهما،ونفتالي

اللدانيوسفوابنا،3وستونستة-أولادهنساءصوى-.مصرمعهدخلواالذين

."صبعونمصرالىالداخلينفجميعائنان،بمصرلهولدا

،وستونشعةالمذكورةالأعل!ادمنالمج!تمعلأنفاخ!؟خطأوهذامحمد:أبوقال

وهوؤس!ون،سبعهبميبمصرلهولدااللدلنلرسفؤلدئمنهمأسمطثف!ذا

،سبعونمصرالىمعهالداخلينفجميع:قالثم.كذبةفه!هوستونستة:يقول

البصارةضعيفكانالتوراةلهمعملاللىيإنقلنا:وقد،ثانيةكذبةفهذه

عنتردعهعقلمسكةمعهقنصفةولا،!اللهصفةهن!وليستبالحاب،

)2".6بهيقومأنلمأئحسنمالاتكلفوعنتعالىاللهعلىوتعمدهالكذب

بئةولدتهمهولاءأنذكرفاخطأيخاقلمهسبقفدحزآابنأنو*حظ،1175،176/الفصل)1(

هوكما،الاماليحقوبيعودانقيالن!شلنماأرامسهلفيوللواأ!مفالثابت،بالام

.46511/أتكفيأيضاوهناكثيرةمواضعفيعليهفصوص

مالاتكلفوعنأ:هكناالمطوعاياصلفيحزمابنكلاآمنالأخيرةوالجملة،1176/الفصل)2(

فقدحزمابنحاباتعنأما،تحالىاثهشاه)نالصححهوأثبتنا.ماولعل،،بهيقومولايحن

عط"كاحاباتهجاءتهناومن،لةأولادنعدادفيصابقاالمذكورالحطانصححبعداجراها

23بنةأولاد8

61زلفةلاد+أو

41راجلاولاد"

بلهةلاد(و+

)67(،لديناتقىيوصفابيأصقطناف!فا،وأبنا.يوصففيمممن96المجموعيخكرن

.)66(يترلالنصانحينفي
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المقدكلال!تابنقدفىالمسلمنهلما،حهود881

مصر،!إسرفيلبنيتواجدمدةالضيلأ9

وفقا-قولهمن4!120،41/أخرفيماعلتعليقاهناحزآابنناقضها

مشة،وثلائينمئةأربعبمصراصراليلبخي)قامةوكانت5:الكاثرليكيةللنخة

جميعخرجتأن،عينهاليومذلكفيسنة،والثلاثينمئةالأربعانقضاءعندوكان

الدىالاطارعنهناحزآابنتعليقاتتخرجولم،مصرأرضمنالربجيرض

فياصرانبلبنياصنعبادمدةنحدبدفيالنصوصاضطرابعلىنعقيعهفيذكر.ممبق

حنىمصروبنيهيعقوبدخولمنالملةأنحزآابنذكرأنسبقوقدمصر،

بضرورةتمكواف!نسنة،وخميئثلاثمائةعلتزيدلااعراليلببنيموصىخروج

ثلانثةيتجاوزلاالملةمجموعكانمصر،لىيوسفدخولبدايةمنالمدةاحتاب

وثلاثينأربعمائةمنالباقيةستوالحمسونالثمافيفأين،فقطسنةوسبعينواثنين

)1،.سنة

فبمبمن-معهالداخلينوأضاثهيعقوبأولادمجمرعأني!كرفالنصالداخلينجممحعنأما"

مجموعهمفيلغ،نفهبعقوبوكدلك"وأنرابممني:بوصفابناالبهمبضاف)66(-بوصف

انص-يتودكما7(0)وبىنتط)96(

في!اقصجحروونلنصوصفيصذكورهوما!صحلي!ماكلاجربناإذاأتاناهـبلاحظ

تصيوصحب-اصوب/أولادمنثدشيئفحبمح،ءيد-ولباقفا!ضكاليئةأولاد

كاصط.إء!هكؤلى+)ثه!!ي!معن!لغسعقوبالطبمإضاتكم،:مالغ27،أ"/8ء6أتثه

يخ!صقاط7(0)والأحفادايهولادعددكانإ)ذاأخرىناجةومن..ناجةمنهذا،ثصبفول

والخطأفالكذب،النصفيمذكورهركما)66(ولى)68(لدينايتقىيوصفانجيوأفرايمني

الرجو..كافةعلمتحققإن

)75(الداخلينمجموعأنيذكرالرصلأع!الصفرأنفيتتلخصالمضمارهذافيأخيرةوملاحطة

تصف5ا:4627/أكعلتعلمابالقولاا!عددنينالجمعام!لولكبماالنخةوتحاوللما74/اعأ

هاثىأ7410/رسلفيللقمدهو)75(المجموعيخكونوف!1لأفرايمأسلافخمةاليونايخةالزجمة

غريبأمروهوعإ،وزادتالأصلخالفتالزجمةأنهذاومض14(،.ا)ص)4(رقم

تثعمدبترجةبالنافمامعه،قرافقةللاصلمطابقةتكرن(نلابدالترجمةأنفالمعروف،وعجب

جهةمنكانواانيوصفابيوني،فرايمالحسةالأصلافهؤلاءانئم!؟أجدادخمةزيادة

فليواأمهمجهةمنكانوادانمحروفة،يوصفنبوطلةهمفمنيعقوببنيوصفابيهم

)؟كبرهممنول!اصرائلبنيمنمصريلدخلعمنيتحدثوالنصإسرافينجىمن

1،184.185/الفصل:يراجع
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قهاتأنافراضعلىمبنيسنةوخمسينبثلاثماثةالمدةاحتسابأنملاحظةمع

ابنهعمرانوأنواحد،يومابنوهروجدهأبيهمعمصردخليعقوببنلاويبن

،يحدثلمبالقطعوهدا،أبيهمرتبعدولدعمرانبنموسىوأن،موتهبعدولد

مصردخلحينماقهاتعمر:المذكورةصنةوالخمسينالثلاثماممةمنئسقطأنفلابد

عاشهاالتيوالمدةقهات،أبيهحياةفيعمرانعاشهاالتيوالمدةوجدهأبيهمع

فيفقطعاما2()17الىالخصوماتهدهبعدفنصل،عمرانأبيهحياةفيموص

)1(.ذكرهسبقحسبما،حزأابنحساب

اممرفيل4بنيأعدكتضيلأا

للرازفيحزآابنعبقريةمنالدهشةوأخدتناالعجبتملكناقدكانلئن

هلافي!اىالهطأبنالاحةئعرواتدهاثوي!ةانخةوهوامشتعيت!كلاسيانيدو(

،المطورمنللأللاتعرجايحبونهتعبفاذكروابأنبهاملبوطاة!يففحاولرا،النص

فيالم!كورثالتعيقولنبلا،كلباافظعوخط!غورةكرئرفيفيوفعوالفد،ههاتولكن

تضع8يتول،صةواثلاتينالأربع!ومألة0،4؟لم2أخرمل()ص*ا(لأ)2رتمها!

أرضفيالآباءفيهاقامالتيالمالةكل،الرقمهلالمحتوالثافيالأولالملركوضرايونايخةالزجة

التالي:النحوعلبهاقمتالذىالحاباتمنفبضحنيالكدبأما،قولهمهلا،،كنعان

.2،7/هانك(571)لابرابملابالياالحمر.

.،12/4أتك)75(وهوكنعانللحارانهاجيمنجمارلرابمعمرمنهابخصم

.كنعانأرضفي)برايمقضاهااليالمدة)بللكثل،أعا(؟6.)ناتبقى.

تزوجاصحاقلأن"لىيرايمألهوناةبحد)صحاقعاضهاالتيالمدةهيعاما(041)اليهايضات+

بلغعدما)صحاقماتثم،بقيلبعدهاأبو.ماتثم2/9115أتكهالأرمعينبلغكدما

.،28ولهتكأ(081)

وفاةبحدكنحانأرضفييعقوببقهااليالمدةهي(01)الهايضات،عاما2(لا.)الأنلدبنا"

عاما.2(05)للبانجخمع،شقفطذكرنا.حبما،)صحاقاب

للحاباتوضاوهيمصرفي)صرائيلبنوضاهااليالمدةعاما)025(الهلهاليضاف8

منالكاهموبك!هالنخهنقولهمابكنبوهنا،عاما،4)67المجمرعفكونعاما،2()17الابفه

فيالآباهفهااقامالتيالمدةكلتثمل120،4/!خرفيالمذكورةعاماواثلاثينا،ربحمائةمدةأن

وأنخاصة،بالقصانفيهالحطأعنشاعةيقللابالزيا!لةالحابفيالحطاأناذ"كنعانأرض

الحصمةهيفأ-كأ5عاماوثلاثينصبةاليصلدانما،نلاتةاوعامين(وآبحايتعلقلافاالحطا

عنتحلثالنص)ننم،؟الأصفارهمكأمحونهالديآالالهاهووأين13منهايتحدثونالي

11معاوم!رنلطيىفيالاتامةعنوبىصرفيالاتامة
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المقدسال!تابنقدثىالمسلينعلما،جهود091

بأعدادالمتعلقةالاحصائياتوتحيلنقدفيجهودهف!ن،السابقةالحابيةالأخطاء

كثبزاالمرءأمامهايقفأنتستحق،حلتعلىسبطكلوأعداد،)جمالا)صرانبلبني

ابنراحصحيفةعثرةأربعمدىفعك،وعجتادهةويزيدهبلئهيأخدماليرى

فيالححالكلىبالمطافنهايةفيليتبينحساباتهويجريعقلهئعملحزم

الشعبب!حضاثياتيتصلفبماخاصة،القديمالغهدذكرهاالتيالاحصائيات

نقا؟فيملخضاحزمابنذكر.ماأعرضللامروتهيلاالخ،...والمدنوالأسباط

الأربعالصحافيدخولهالرجلذكر.ماثشاتعنوانكلتحتأجمع،متعاقبة

النالي:النحوعلوذلكاليها،المشارعثرة

اسرانيل4لنبيالاجهاليبثتعد!يتعحعههاااولا

احصانبات:عدة!رافبللبنيالإجمالميبالنعدادبنعلقفيماحزآإبنأدرفى

بزيةفيموصأجر.ال!يالأولإلاحصاءعق47،:1/اأعدفيجاءماأولها:

بنيعددبلغوقد-الربا؟مرتنفيذا-وشهربسنةمصرمنخروجهمبعدسيناء

سبطغيرمنفصاعداسنةغث!رينابنمنفقطالقتالعلالقادرينمن-اصرائيل

وخمسينوخمسمائةفا3وثلاثةألفصتمائة6(05350)عددهمبلغ-لاوي

رجلا.

فيموسىأجراهالذيالثانيالإحصاءعن2691:1،5/أعدفيجاءماثانيها:

،كنعانأرضدخولهمقبيل-أيضاالربلأمرت!نفيذا-أرمجاأردعلىموآبعربات

غيرمن-فصاعداسنةعرينابنمنالقتالعلىالقادرينالرجالعددبلغوقد

أنهعلىالتأكيدمع،وثلا8فيوم!بعمائةوألقاالفشمائة6(073.10)-لاويبني

بنوكالبنونبنلوعسرىالأولالإحصاءشملهمممنأحدهؤلاءبينيكنلم

نتيجة،شةاربعينسيناءصحراءفيبالتيهالثسعبعاقبقدالربلأن،تفئة

ارسلهمالذينالجواسيسخؤفهمانبعد،الموعودةالأرضدخرلعننكوصهم

نونبنويشوعيفنةبنكالبعداما،الأرضبهذهالمقيمالشعبمنموسى

http://www.al-maktabeh.com



191الأللالباب

فحكم،سدىجهودهاذهبتولكنوالحربالقتالملىالثعبضخعااللذنجن

سنة-ارلعينالتيهفييقىوأن،الموعوثةايإرضيدخللابانالجيلهذاعلالرب

استكثاففيالجواسيىقضاهاالتىيوماالأرشينمقابل-الجيلهذايفنىحتى

.الأرض

فوجد،4،2صم2أيراجعاياعهفيداودأجرا.الديالاحصاه-:ثالثها

عددوبلغ،مقاتلألفخممالة5(000،00)وحدهمعوذابنيمنالمقاتلبن

تسعطة9(لأ.0005-)بنيلمينوبنيلاويبنيعدا-الأسباطبقيةفنالمقاتليهق

،)1(.اللاححملعلالقاثرشفصاعذاسنةعثرينابنمن،ألفاوسبعون

ئطية08(0000)0لنواقد9،لم24صم)2دأ3الأما،علدعنالحاليةالننيفيللاممور)1(

اصدت!كلجنما*مةالترواسلاصأ!ئأنثبصكلن!ةوفد"ضلىع!لا"ألفلا

العهدبهر.الدار*-ماروىحنماوفلاثىكأولي!لجثلاالوهمهلاومن"الفدمالعهد

اعريوعىأن5065(أخ؟2/)؟في"صنهالاصا.هكعنأخرموصعلأننهالتلم

الفئةلربعهـصوث!"سبميرجلألفومعةمبون1(.005001)0!فونةاف!ف

لاويصياالعددهكل!قينهون5)0005047(صبميرجلألفرصبعين

مماحصثهما.الجيققثدديلماذوثاميز+ه

اثدطةبابالنةإتوتعزف،املايريكيةانخهبهتعزذآالأرتافيالرافحايضاربهلا

فيالملإكررالاجمبدعلوهلا.تحلتها"كلهالتديمأليآأرتافيبلنحباارتاهنهفييى

فيللماثلةأالأرقامنامرفيكما8يخهابالغأالأرتاأنالوافحمن5:!رل24/9،صم21

كولنم،618؟)ص)4،رقمهاثىكلاجع،الأخبارصفريفيعليازيدرقد،القديمالعهد

()4رقمهامقدراجع"الأرقامهلهعنتختلفأأرقا4،2صم21في2،5:5/اافيا)ملىانحيق

للىرتنىمناصراللكييرغلامنلأ/*،2أخرقمامحلتعلقهاوفي765()صه

الفيلبالغالرتمهلاثرتد8:إن!املا!ريكيةشرلماثىألفص!ةنحوفيصكوت

.(172)ص؟،).رقمهانى،هقرمةيلؤيقةك!زمنكله)صاللنحباصاه

:يتولنلض"عيهن!معوي!ةوتعيق124+8ول7أ!اخفيجلهماهلا!للهمنوال!مبب

نمبرماصكل!كز)نه:ت!!لربلأن8هونفماسنةمرئبنمناللينملدثاودمجضولم"

الاحصاء،بببأىاذلكببكانلأنهتمهولم5الاحصاءفيعروبةابنبو2بوابند(،الاء

عماقعيقتنافلضد،8ثاودللصلكآالأياأنجارصفر!العالد!دؤنولم،اصركيلفيملالصظ

يأقضوهنا،آالأ!اأنجارسفرفيطرنلم!لعلروان،الاحصاء!كلعللميوثبانمنأنصنيجاه

صملهتجةرفع!و(بانمن6(55؟3/اخ،24/91صم21الابقينالموفعينفيجاءمامماصا

!لاويعلا-الأباطوبتييهرءأالابالياتعلادلهوندمداودلل
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لعقالرللقدم!نقدثىالمسلمينهلها،جهود1ا292

ملكسلطنبنرحبعامبنأبئاأنمن،1316،17/أخ21فيجاءما:رابعهاء

تضمالتيالصطلمملكة-)ع!ر!يلمملبهةمنقتلاذعؤمملكة-الجنوييةالمملكة

مفاتل.ألفكنطلة-)صزأليلبئيمنأسباطعزة

منمعهكانسليمانبنأبيابنأصاأنمن8،/134أخ21فيجاءما:-خامسها

)نجاوضرد!لؤنلمالحلدوأنالاصاءكمللمروأبانهناال!ولكغنجف-هـنيمين-

جاء!دالنصهكعلافيوليجةاتخةتعيق"-أمالالحواملبظاهرنايا-مض؟اأالأبا

،2اأخاأآأرتاتا!لمافا:كرانبهالعصودأنو!لو521!النصلالآتمانهلايانتصل5هكلا:

6لل2(اأخا)دتامهل:أنولونا5*(4)عى)3(رتمهانى،،4/2،9صم21آأرتامنأعقل

مقلالعدوفيعطعاصح!ك!نهعرخامقلاملعددزهلاصحان؟ا24/91صم21أرنامعن

ضعمقملغصينن!08(0ء...)!ملغ9،ول4سم2للأالأعا+ع!لاللنعددالأخرك!الأصبا،

هلامولوافىصلايرليجةكلتتمليدملاميصغمف5-؟(0050051)2150/اخ!11

ا!لأهئتي.قددضك!فيأهلاصي،!لربصةي!حيأفلب11القول

ضي:التعلادهكأعراههلماودثمنميلفيالوشحصارب:كلههلالىأضف

فب:ت!!ردعليهمنعزضاصريلبيمحلىولصمتدالربفضبلمن؟،24/عم21

فينبدبالاصاءثاودأمرالديهوالربأنيانفيبلاطره!حنمع6هـصونا)صرهلناص

شأنفييخيز.جادافيابهبعتتدالربو(ن"نلكخيتهعليدأ،اودانالأصحاحبثه

الثعبمنفيمرتآأياثلائةلمالرالطاعونهـباءنزولاطوديختار."اخياراتث!صالعقوبة

ممدمها،ترلر.علندمالربأنلولااورضيميهدمنزلتدالرب*كوين"رجلألفصبون

أمرفيمحلثلودآ)!طافي!ف!،الجفيلريههلا"فىلى،هلفهابلمأتعهثاودأنولولا

؟....وهل؟....وهل؟نهوبزاجعترير.علطهكنموهل11رجلألفالبعينفنبوماالرب

بانهالثب)حصاءعلىداودآ)قدايبررال!ي(21/اأخ11مقابلفيكلههلاضعثم،الخ....

تعزفال!ياماهيوبكةالنخةتحلبقمنالعبب!للنعختنم،وصوصة.الإنمن

باالقكلان5:لم42صم21علالتعليقيقول،متهاكةساذجةبباراتتبرير.مجاولئمبالنناقض

عفلبة..كانتات(5)الآباتبالطامرندئعا-قثا()الأيةةخطبنةبعدفظبعذ)باأمراببدو

الكلالبوضع2،1/اأخاأوفي،الأولالعلةيهـلأنهلىثيءكلتنسبالقديعةاصرايل

يدهالذياول،امتازاتمنيناللأنهكفراالاحصاءيفدونكانوا"الرب،.مكان)الطان،

هاث!يراجع،،3112/.أخروراجع321335،ول2أخريموتونأويجؤنالذينصجلات

ائيطان!لىنجارا19عررينسب5:فيقول،3!!لم؟أخاأعلالتمبقاما،6(17)ص)2(رقم

لأنهالربفضباليبماصم،21كانما-نطوراكرلهرلمالككيروففا-6(1/أي)راجع

وقتتضبعايهانتالكلامهنايتحقولا763(،،صرقم)3(هاث!-ساجع."اياولالعلة

ميه.التعتبفاجهداصكراغاو
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الفوخمسيناثنينخاصةبنيامينبنيومن،مقاتلىألفثلاثاثةخاصةيهوذابني

.،مقاتلالفوثمانونمال!ان28(000،0):الحاليةالنخأفيمقاتل

-:النالطالنحوعلىنص!نبفهفبمكنلهاحزمايننقدأما،الإحصائياتهيهله

جميعمنوحدودهافلسطينجغرافيةحزمابنفيهتناول-:الأولالجانب

،الأردنفياصراثيلبنيمنقسمنيهكانالذيالجزءجغرافيةوكذلك،الجهات

:!محمدأبويقولا..الصغيرالحيزهذافيالأعدادهذهتواجداستحالةمبينا

:الجنوبفي-ب!ترارهم-وحده.أرضهصغرتولا،ينقصلمباقأالمدكورأالبلد

فيبينهمخلافولا-عيسوبلد-المثراةجبالمنوطرف،ورفحوعسقلانغزة

دولتهماولمن-يزالوالموأنهمالبلاد،هدهمنفوقهافماقريةقطيملكوالمأنهم

بنييملكونذلك!ئروفي،لهمومرة،عليهمفمرة،لهممحاربين-آخرهاالى

فقط،ملكهمعناصراثيلبنويخرجومرة،ابالعلىسوءوشوموضهماصراثيل

التي-العربسحراءمنوقطعةوعمونموأببلاد:الرقفيالمذكورالبلدوحد

تالتعالىاثهأن:تورا!همنصأنفيبينىخلافولابوالرمالالفلواتهي

،عمونبنيولاموآبوبنيعيسوبنيتحاريوالا،هناإلى):اصرائيلوبنيلموسى

وفيعيسوبنيورثتقدلأفي،فوقهافماقدموطأةبلادهممنأورثكملمف!في

تثيراجعأ،بهاوعدضهمالتيتلكاسرائيلبنيورثتكما،البلادهذهلوط

فمرة،يحاربوضهم-آخرهاإلىدولتهمأولمن-يزالوالموأصهم،،91و29/

فقط.رقهمعنيخرجرنومرة،موآبوبنوعمونبنويملكهم

وهي-افيقعقبةمنالمحققةالحلفاءبمساحةالمذكورةاصائيلبنيبلادوطول

الىافرايمجبلومن.أمبالثمانية:طبريةإلىدمشقمنميلاوخمسينأربعةعلى

عملينقطععندهما-علمينإلىميلا،عشراثنا:اللجونإلىميلا،عشراثنا:الطور

إلىميلا،أرببيننحو:الرملةإلىواحد،ميل:فلسطينعملومبداالأردن

ثلاثةفذلك،إسراثيلبنيعملآخركانالرملةوموضعميلا،عشرثمانية:عسقلان

ميلا.وسبعون
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المقدسالحتابنقديالمسلمينعلما،جهود91!ا

أولالى،المتوسطأالثماميالبحرمن،فلسطينوهوالمذكور،البلدأيأوعرضه

ثلائةأيأأيضاذلكنحوعمونعملوأولموآبعملوأولالثراةجبلعمل

بيسانمدينةفيه،الغور:يسمىالأردنضرقيصغيروعمل-ميلا،وسبعون

بشرقيالذيالعملهذاوكان.يزيدولاميلاثلاثينفيميلائلاثينمنأقليكون

،!يوسفبنمن!حيبنيونصفجادوبنيرأوبينلبنيوقع-بزعمهم-الأردن

وغنم.بقرأصحابهؤلاءوكانالمواشيلرعييصلحكانلأنه

المسافةتكونأن:الممتعالمحالوهذاالمفضوع!الفاحشالكذبلهذافأعجبوا

أزيد-خاصة-فصاعدامنهمالعشرينأبناءيكونعددعلىأرضهاتقسمالمذكورة

أخذ-بزعمهم-والكل3النساءوأين؟العشريندونمنفأينألف،ستمائةمن

ألبتةيمكنلاأنهواعلمواوثمرتها.زرعهامنليعيشالمذكورةالأرضمنسهمه

مزارعها-ميلفيميلاقريةكلمساحةتكونالمذكورةالمساحةفييكونان

عمراناكلهالعمليكونأنعلى،.هذاقريةومائتيقريةفا3ستةالا-ومشاجرها

كذلك،مرملةأرضولاتعمر،لاعجرةأرضولاشجر،ولافيهمرجلامتصلا،

الرجالمنقريةلكليقعهذافعل.يكونأنمحالوهذا،كذلكملحسبخةولا

وسوى،منهمالعشريندونهرمنسوىذلك،نحوأورجلمائةالمذكورين

به،خفاءلاكذبوهذا،المعاشفيهايدركواأنهذاعلىألبتةسبيلولاالنساء،

منسوى1/2،5أخاإلىأيشيرمقاتلوخمسمائةمقاتلألفألفبلغواإذلاسيما

النساء.وسرى،يقاتللا

أنهفرعونعنحاكيا-تعالىقرلهفيالواضحالحقمنالباردالكذبهذااين

لاالذيهدا5،،4الشعراء:أقليلونلشرذمةهؤلاءان:اصائيلبنيتبعإذقال

أصلا)؟(.سواهيمكنولاغيىهمجوز

ملايينعدةالآنيقطنهاالمذكررةالماحةبانحزمابنعلئعزضوقد،1391،491/الفصل1()

ولكن،)صرايلنجيمننسمةالميوفييقاربمايتطنهاأنعلىللاعتراضوجهنلا،ابئرمن

بعضفيالعمرانيكنلم،صجقةتاريجةمرحلةعنتحدثحزمابنأنحققةالىاتبهمنلابد

علتاعدالتيالمرتفعةوالحماراتالثاهقةالباياتمنالحاليةبالصورةالأردنوبعضفل!طين

أ!حابالدواصرائلبنيحالمنهذاأين،عغبرةماحاتفيالكانمنالملاييناصتيعاب

.؟االنينفا3فذالخيام
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الحديثةالعلومجميعبهاسبقمسألةعلىحزآابنفيهركز-:الثافيالجانب

الكبيرةالأعدادهذهأنحزمابنيثبت)ذالسكافي،والنموبالسكانالمتصلة

يتضاعفأنالمعقولمنفهلرجلا،وخمسينواحدالى-الأصلفي-تعودالمذكررة

وسبعةمائتينمدىفيشخصمليون!عليزيدماالىليصلالصورةبهذهعددهم

يمكنماعلردهإطارفيكلههذاليفضلحزملابنالمجالولنفح11عاماعر

ابنفيبطلىجدا،كثيرةكانتالولاداتمنالطبقاتأنمنالحصومبهيتمسكأن

-:وجهينمنهذاحزآ

الث!ام.الىيرجعونالأولادمنالرابعالجيلان:توراضهمقيقولهأحدها:

وبنييوسفوبنيعوذاوبنيلاويبنيمنأنسابهمذكرالذينأنالثاق:،

بنقهاتبنعمرانبنيومريموهارونكموسىالتعداد:فيمتقارينكانرابرلموجمين

وقور!)صرأثيل،بنلاويبنقهاتبهأغزيئيل!اصرجميك،وأليص!ممةينلاوي

بنوواخوقهونحئمونأصركيل،بنلإوريبنقها!بنعصهاربتوالاضرله

كرميبنوعخاناصر!ليل،بنعوذابناقارصبنصر!وبئ-من!يبمجمنعمي!لإ+

بنفلوبنأليأبابناوأبيىاموداثان2اصراثيل،بنأيهوبنزارحبنزبديلن

أنسابهمذكرنصهذا،أولادهموأولاد،وأولادهملاخواضهم،إصائيلبنرأوبين

توراتهم.في

فيالفاحثىالكذبعظيمهذاوظهر،تعدادهمفيمتقاربالأمرانفوضح

سئيناقنغيزلاصرائيلكانانهيقولرا،انالبتةيمكنهمولاذكروا،التيالأعداد

منسمينامنغيرالمذكوريناصرائيللأولادكانأنهولاع!ثر،الاثنىالأولادمن

سبعة،ولجاد،عرةلبنيامين:فقطرجلاوخمسونواحدوعددهمالأولاد،

وليهوذا،أزبعةمنهمواحدلكلونفتاليوشاكروأشيرولرأوبينستةرلصممعون

لدانواحدأوولداثنانولدانوليوسف،ثلاثةمنهمواحدلكلوزبولونولاوي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالحقابنقدلىالمسدمينعدما،جهود691

)1(.،يعقوبابن

مدةفيفقط،رجلاخمسنواحدولادةمنيتناصلانيمكنكيفا1للناسفيا

المحالغايةهدا-؟اانسانألفالفيمنأزيد،فقطعاماع!ثروسبعةعامطسي

كلهمرجلفا3وثلافةألفصتمائةمنهمانتسلأنه:توراتهمفينضلأنه-الممتغ

يقاربونمنهمعاماالعشريندونممنولعل،سنةعشرينمنأقلابنفيهمئغذلم

الفضاثح.لهدهفأعجبوا،العددهذانحوولعلهناناءثم،العددهذا

بهذايلوذانالفضيحةبهذهعلمائهممنوجههصككثتنبعفىراتموقد

فقد،التمويههذاعنكخ:فقلت،الطبقاتفيالرلاداتكئرةايأا!ب

منخروجهمذكرحيث:بعلمك-فيهالأن،المذاهبكلتوراتكعليك-وت

صفرفيعليهمالأرضقسمةذكروحيث،الشامالىدخرلهمذكروحيث،هـصر

سئينامنعلىيزدفلم،اسمااسماأسباطهموتنمية،قباثلهمأنخاذدكز،يو-ح

ذكزتاذالموضعهذافيكذتتقدأيضالكانثتقرلماكانفلو،واحداولا

تزعم،مابخلاتالأسباطوأعداد،الجيوشورتبة،ايأرضقسمة:هذابزعمك

)2".،خسئافسكت،الجالتمزقمقكيفهماالمتيقنالكذبمنفيهابدفلا

لمالأولادمنالخارجةالكئرةأنوالنساءالرجالمنيميزقنكلعلم)وقد

الحوامل،فيالاسقاطولكون،الناساطفالتربيةفيالأمرلصعوبة،العالمفيتو-د

عوارضأربعفهذه،الأطفالفيالموتولكئرة،وبطنبطنبينالمرأةحملول!!طاء

أيضا.الولاداتفيالإناثكرنثمللناص،الأولادفيالخارجةالكثرةفىونقواطع

فماالحلموبلنواالذكورمنفصاعداولداعثرونلهعاشمننعدأنطلبناولو

تنطلقالذين،المفرطاليساروذويالملوكمنالقليلفيثم،الندرةفيإلاوجدناهم

التربيةعلىالعونهناللوات!الخدآعلىثموالإماء،النساءمنالك!ثيرعلىأيد!

،حزمابنحابويصحالكلاآلحماضفوفد،المطبوعاياصمنطمطالمعموقنبن!ا(1)

.وكير.أ4623/أتكحوثمابنهصوىيحقربابنلدانيكنلمانهثتوالنصوص

.21/991،052(الفص)
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الكفافإلايجدلامنوأما.بهإلاالمعاشيكونلاالذيالمالكثرةوعلى،والكفاية

فلا،ذلكونحووالمرأتينالمرأةعلىيقدرالاولاالوفر،مناجمثاريبلغلاماوفوقه

مشآنفاذىفالمالهم،اصلآذلكيمكنولا،الوجوهمنبوجهألبتةفيهمهذايوجد

الموانع.الفواطع

عنا،غابهمابحثناوكثر،البعيدةالبلادأخبار.اهلوبلغتنا،الناصشاهذتاوتد

فيوعجمعربينسلفقنءأخبارفيالمجموعةالكثيرةالتواريخإليناووصلت

امرينفيالدكورالأولادعددمنالمعهودذلككلفيوجدنافما،الأمممنكثير

إلىزادماوأما،فأقلذكزاع!ثرأربعةمنالاالرلدكثرة.عندبهمئتحدثالذين

ممالكعنبلفناوالدي،الا!مأهلبلادجميعفيالحالهذه.جدا.ننادرالعصرين

شديما،والص!ودانوالهند،،والزك،الصفاليةوممالك،الرومأرضإلى!لنصارى

ذكرأوقدسلف"،ممنيسيرنفرعنالاذلكبلغنافمافثعر،الثلاثونوأماوحديثا،

المسلمينمن،الثلاتينالذكورمنأولادهمعددلمحاوزالذينهولاءأصاءحزمابن

ا3فثلاتةنحومتدنجدهالمالصفةهذ.كانتف!ذا5:قالثم،،واليهودوالفرص

السالفةالأممفي،ومغاربهاالأرضمثارقفط،)نساناعثرينمنأقلفيالاعام

هذامنبتأنىفكبفوعيالهأموالهوكئرتعمر.وامتدحالهغقتممن،والخالفة

فيولانالرفيلا،الدهرفيقطبمثلهئثمعلمماوالخمسينأالواحدلأيقصدثحلد

علىأحديقدرلاصثهورةمعروفةفيهاوحالهم؟ابمصركافة)صرائيللبنيشاذ

غنمأصحابالعيشمنكفاففي!يوسفحياةفيكانواأضهموهي،انكارها

فاقةفي!وأنجوتهيوصفموتبعدكانواثم،فائضي!ارفييكونواولمفقط

زاهقوتعب،دائبوبلأء،راتبوذل،متصلةوسخرةونصبوعذابعظيمة

منالاستكثارفيوالأشر،العيالفيالاتساععنفكيف،الشبععنيقطعيكاد

)؟(.افاضحهمطبمهعظحمهكذبهفهذه؟!الولد

حكمهتوكيد-فيتساهمطريقةملاحظةحزمابنفيه:يبديالثالثالجانب

يير.باخنصار100:2302/الفصل)1(
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المتعلقالثافيالإحصاءخاصة،)سرائيلبنيتعدادالخاصةالإحصاثياتبكذب

أرضفيسلانينكانواأضهمتوراكمفي...ه:يقولهوها،مصرمنبخروجهم

هي:مرة:الساسلةوفي،أرض.جاسان:والبروتشانتيةالكاهلوليكيةأفيفقطقوص

معاشهموأن،،4611/رمسيس:أرضهيوثانية،1،4لم46أتكالئديرأرض

منخرجوااذأضهم:توراتهمفيوذكر.الخ،4،64000هأتكفقطالمواشيكان

.37،38،/0/14:2،2612أخرمواشميهمبجميعخرجوامصر

لم-*فوثلالةألفستمائةيكفيالديما:وتذكروا،السامعونأيهافاعجبوا

للقوت،-لاوكطسيطأوسوىالناءصوى،سنةعرينمنأقلابنفيهمئغد

ه!امسرحعنتضيقكلهامصرأرضأنبفيااعلمواثما3المواشيمنوالكسوة

نا:توراضهمفييقولونوهم11وحدهاقوصأرضفكيفالمواثيمنالمقدار

أمكنهماولا،واحدةأرضمراشيهمكثرةتحنمللم-اللامعليهما-ولوطاابراهيم

(1انسانألفوخممماثةألفألفمنبأزيدتفوئمبموافيفكيف،معايسكناأن

الفكرةقليل،العقلضعيفامدوبةالملعونةالكتبهذ.لهمعملالذيكانلقد

،)1(.جذاعظيمةفاحشةيانيةكذبةفهذ..قلمهبهيطلقفيما

بمهنةالمرةهذهتتعلق،طرافةأكئرملاحظةحزمابنفيهيتناول"،الرابعالجانب

كذبعلىالمهنةهذهودلالة،مصرفي)صرائيلبنيمنالهائلالعددهذا

نوراضهمفيذكر...أ-:محمدأبوبقول.فمالإجماليبال!نعدادافعلفةالإحصانبات

وتالله،،5:618/و13،41/أخراالطوبعملفيئتخرونكلهمكانواأضهم

وحدها.توصفيلاسيما،جدالكثير،الطوبأصانعطؤابالفصتمانةإن

،هذاغيرتقولترراتهمف!ن،متفرقينكانواإنهم:يقولواأنيمكنهموليس

بذبحأمرهمحيث:منها،جمةمواضعفيذلكذكر،مجتمعينكانواأخهموتخبر

البابقائمتيصى()12خروفيبالأصلأكذامنهابالدمالعنتوسقالخرفان

1/302.)1(الفصل
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فكانوا31،/12أخر!موسىمعالخروجفرعونلهمأباحوحيث،وعارضته

)1(.،بهاخفاءلاثالثةعظيمةكذبةوهذه.خروجهميومبمواثميهممجتمعين!م

العهداحصائياتكذبعن-متفرقةأماكنفيم!ورا-حزمابنذكرهساهذا

ابنذكاءالوضوحكلوواضح،)صراثيللبننيالإجماليبالتعداديتعلقفيما،ا!ىريم"

الى-رأيناكما-أدىمما،القضيةهذهونقدتحليلفيوموضوعيتهوعبقريتهحزم

والتضخيم،بالمبالغةوأيضاالشديدوالاختلافبالتضاربأنفسهمالقوآاعتراف

واسعة.رحمةمحمدأبااللهفرحم-القديمالعهدأرقامفي

-:حدةعلىالأسباطبعضبأعداديتعلقفيما:ثافيا

اصرائيل،لبنيالإجماليبالتعدادالمتعلقةل!حصافياتحزآابنمناقثةأئناء

ص!صةاستحالةمبيناحدةعلىكلالأصباطبعضوأعدادلإحصائياتفيناأورد

هدهفيحزمابنقالهماأجمعأنرأبتوقد.بكنبهاالحكموضرورة،الأرقا،هله

حديثجاعلا،جمالهعنوانتحتسبطكلعغأوردهبماي!القعاذكرأ،الجزثية

...بعدفيماذكرهاسيأت!لأسباب،فسقلةضرءقيألا!و!صبطعنحزمالغ

-:الجزليةهدهقيبهخرجص!عمأوهنأ

ة"احصاحبفيالكذب!ان4يه.و!تمالع!بطبهذاحزمابنبدأ-:دان+سبط

هوواحدولدسوىيعقوببنلدانيكنلمأنهالمعروففمن،وأظهرأفحش

،3893،/1أعديدكرذلكومع،،كثيرةأخرىوأملاق764/23لكدان+شصشيم

عددأن،وشهربعامممرمنخروجهمبعد-سيناءبريةفي-الأول"الإحصاءفي

ألفاوستينأهشينبلغقدفصأعداسنةعشرينابنمنالقتالعلىالقادرينالرجال

.وحدهدانسبطمن62(.007)وسبعمائة

يكنلمفقطواحدإلىيرجعانما)العددهذابأنالرقمهذاعلحزمابنويعقب

منالعددهذاالىاضيفاذافكيفمنهمخلافبلا،حوشيمأيقصدغيىه،)دانل

نفه.المرجع1()
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المتجاوزينعددمنقريبأخهموالأغلب-الرجالامنسنةعشرينمنأقلله

قريباأوالرجالعددفيأنهنوالأغلب-النساءوجمغ-بيسيرأقلأوسنةعثرين

عشروسبعةعاممائتيمدىفيوحد!دانبنحوشيمولدمنيخجتمع-ذلكمن

فيقطيكنلمالذيالممتنعالمحالهذا،)نسانألفوستينألفمائةنحوعاما

)؟(."ورتبتهبنيتهحسبعلىالعالم

السبطهذارجالعددأن1/6،2،27أعدفيالإحصاءيذكر:-يهوذاسبط

رجلألفوسبعينأربعةبلغقدفصاعداسنةعثرينابنمنالقتالعلىالقادرين

فييعودالرقمهذاأنالىحزمابنأشارتعقيبهوفي،74(،006)رجلوشماثة

ابنيهالأنوزارح،فارص،شيلة:وهمعرذاأولادمنفقطثلاثةإلىاصله

الىحزمابنأشاركما،،كنعانارضفيأبيهماحياةفيماتا(وأونانأعبرالآخرين

يننحشون:وقتهايهوذابنيرثيسكانفقد،الإحصاءهداعندالأنسابتقارب

باحتسابأنهالىيشيركما،عوذابنفارصبنحصرونبنآرامبنعميناداب

عامالملاد!ملةفيعوذانسلمنيجتمع،جملةوالنساءصنةعثرينمنالأقلالذكور

)2(.الوجوهكافةمنوممتنعمحالوهذا،انسانألفمالحيعلىيزيدماعاماعروسبعة

افرايممقاتليعددأن32،35:/اأعديذكر:-(ومنسىأفرايمأيوصفسبط

منسىفيوأمثالهم،وخمسمائةالفااربعينكانوافصاعداعشرينابناءالذكررمن

يب!غالأيالعددهذاأنالىحزمابنويشير،وماثتينألفوثلاثيناثنينكانوا

افرايم:هما،فقطاثنينإلىيرجع72(.057)وسبعمائةألفاوسبعيناثنينمجموعه

ثلاثةسوىينجبلمأفرايمأنإلىأيضاويشير،غيىهماليوسفيعقبلم،ومنسى

لهماكيربنجلعادوان)3(،ولدينالاينجبلممنسىوان،26،35/أعدذكور

.991او1/89:الفصليراجع)1(

.ا-179991/نفهالمرجع:يراجع)2(

!ي6/29،2أعدفيفهنا،يوصفنىاولادعددفيالنهصوصلنضديدواختلافكبيرتضاربوقع)3(

هم:ماكير-أحفاد-وأبناؤ.،نىبنماكيرابنفهوجلعاداما،ماكيهوواحدولدصوىنمى

-لشوافهزلاء،2،،17/1أل!فيأما..حافر-ضميداع-ضاكم-أصيخيل-حالق-)يعازر
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،الأولادمنللرجليكونأنماأقمىوأفرايملمنسىيكونأنفبافزاض،أبناءستة

يمكنهل،ذلكمثلجلعادبنلحافرثم،ذلكمثلعمهوبنيداخوتهلجلعادثم

فيهكانالذيالأولاالإحصاءفيهناالمذكورالعددثلثكلههذامجموعيبلغأن

يشمل72(.507)العددهذاكاناذا:أنهوا،عجبأحافرحيا؟بنصلفحاد

نأهذافمعنى،فوقهافماسنةالعشرينأبناءال!نلاححملعلىالقادرينالرجالفقط

الفالمائتييتجاوزعاماعثروسبعةالمائتينفترةفييوسفلأبناءالإجماليالعدد

ممتنع.محالوهذا.انسان

وأفرايم،منسىغيرأبناءليوسفكانبأنهيثارقداعزاضعلىحزمابنيردثم

ولدااللذانفابناكوالآن48،5،6:5/أتكفيليوسفيعقوبقولإلىاستنادا

رأوبينمثل،ومنسىأفرايمليما-مصرالى-اليكقدوميقبلمصرأرضفيلك

باسموشممىلكيكونف!نهالبنينمنبعدمالكوئدومن.لييكونانوشمعون

:فيقول،ميراثهفيأخويه

كما-خاصةأعقبممنغيرهمابىلدلهيكؤنلاأنمن!يوسفيخلولاا

ولدلحوسفلكونأو-كمبكموجمعلورالكمنصوصبهولصمهد،نحر!فمول

آخرها،عناولها،كاذبةكلهافكتبكبمذلككانفلو،ومنسىأفرايمغيرأعقب

سبطا،سب!الأسباطمعسكررتبةفيهذكرمكانكلفيلأنه؟وراءهافماالتوراةمن

أهدوااذوعددهم،الشامدخلوااذوعددهم،مصرمنخرجواإذوعددهم

واللعنة،للبركةالجبلينعلىوقفوااذوعددهم،الذهبوحقاقوالعجولاشال!

بمطالعةالثناعةوتزداد،ضنغقضاربوهنا-يوصفبنمنىابناءاخوتهمبلملايرأحفاد-

بنجلعادبنمحيربنلحافرابتاصلفحاديكنلمفهناكا91ا:74/اخ11فينسىذهـلةأناب

علالتعيقلىالكاثرليكيةالخةدفعماهذاولعل!اباشرةمنسىبنصلفحادهربل،منى

.746()ص)3(أهائ!"ثرهةأكاويرجحشدةالقائمة5:بالقولهناكمنىانابتائمة

فقد،يودفبنافرايم(نابقائمةفيشغ2خرتضاربالالاشارةدونالموضعهذا(غادرولا

اخ11يذكرحينفي،فتطآبمءثلاثةلأفرايممجعلء26،3/أعدأنأعلا.البحثصلبفيأوردنا

.كثيرةلأصاءوتكراراضطرابمعكثيرةأخرى(صماه27،:702/
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منأزيدفي،هارونصدرعلىالمرتبةالفصوصفياسماؤهمئقشتإذوعددهم

وسبط،منسىصبط:فقطسبطينالاليوسفيذكرلم،كتبهمسائرفيموضعالف

)1(.،التوفيقوباللهالمذكورالكلاآبذلكالاعزاضفبطل،افرايم

اشارةالقديمالعهدنصوصننأيفييأتلمأنهعلىيؤكدأنحزمابنيريد

إيضاحفيوزيادة،ومنسىأفرايمغيىمنليوسفذريةوجودإلىضمنيةأوصريحة

أسماءأوردحيث26:28،37/أعدفيجاءمانصهناأذكرحزمابنقالهما

علىموآبعرباتفيالثافماالإحصاءشملهممنوأعدادونسىأفرايمعشائر

النص:يقول.اريحاأردن

وأفرايم:من!نى:عشاثرهمابحسبيوسف)وابنا

عشيرةولجلعاد،جلعادولدوماكير،الميريينعشيرةلملاير:منسىبنو

-:جلعادبنووهؤلاء،ا:للعادين

عشيرةو!لمحأصريئيل،الحاثميقأعش!رذ!لحاثى،ادلعافيرييناعتييرةلإهعلارر

دلحافر6الشميداعيينعشيرةلشلامي!،فىلمشميد!ا2عتر!وتشبهبم،الأصريئييين

جمتك.لهكلنت!اى،نبنرلهيكنفلمحأقربنصلفحأدوأما،الحافريينع!رة

منسى،عضائرنلك،وترصة.،وملكة،وحجلة،نوعة؟،محلة:وأسماؤمن

وصبعمائة.ألفاوخمسوناثنان:منهموالمحضؤن

ولباكر،الشوتالحيينعشيرةلشوتالح:عث!ائرهمبحسبأفرايمبنووهؤلاء

عثحيرةلعيران:شوتالحبنووهؤلاء،التاحينينمشيرةولتاحن،الباكريينعشيرة

ألفاوثلائوناثنان:منهمالمخصينبحسب،أفرائيمبنيعثمائرتلك،العيرانيين

.،عشائرهمبحسبيوسفبنوأولئك،وخمسمائة

!3وأفرايممنسىعنبعيداليوسفرائحةمنهئشتمفهل،بحذافيرهالنصمومذا

يوسفبنوأولئك:بأنبالقولوالقصرالحصرتفيدبالذاتالأخيرةالعبارةإنبل

عشائرهم.بحسب

.991:؟9لإا/فيأيضاويراجع،1002/الفصل)1(
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-:اللاوفيب!حصانياتيتعلقفيما:ثالثا

بنيأعدادلقضيةالرائعةنحليلاتهفيحزمابنمعموصولاالحديثيزاللا

بتعداديتعلقومما،للثعبالاجماليبالتعداديتعلقمماالانتهاءوبعد،)صرائيل

الاحصائياتعنفتاالحديثيدور(يوضف-عرذا-دان)الأصباطبعض

مستلةأنقطةفيعنهبالحديثافراررالضروريمنكانالذي،لاويبسبطالمتعلقة

الحللمنالكئيريوجدالسبطهذاإحصاثياتفيالكذببخلافلأنه

أنهداالىلضافالعا!ؤالنسخمس!توىعلىحتىالنصوصفيوالاضطراب

أنكما،بال!اتال!بطه!ااحصالياتنفديانجنصيبأسهمندالباجيالدبنعلاء

بنيذكوربأبكاراللاوينمقايضةمنالعددسفرفيمااننقداقدوالباجيحزمابن

الموضعين.فيآالأرقابينوالتناقضالخللوأظهرا،)صرانيل

نسختيهما،فياصليك.*وينمنو!لباجيحزمبنأورثهعاأعرضللامرونبسبر

النالي:انحوعلجدولفيوفلك،الاليةالنسخفيالمذكورةبالإصلالياتمفرونا

،4و3أعدفصامحداش!هرمناللاوينناحصانياتجدول

فدعدلىليلي!بيان

باجيحزآينالامريةالبرونت!تيةالك!يوي!ة

سس-في

800658006580065800658"003تهك

!هار-صرلم

!ن!-جلذ

سصي-عل

3022..8؟.2200522003"..22"...للبرع

وثصححد!م!
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002522هـ22*20223كا2022*2522*ةكررابكارممه

اص!لبغ

3لط"ماالجدودهدامنبسنخدص

(005.6)جرث!ونبنيعددبلغحزمابنيديبينكانتالتيالنصخةفي(1)

الذيللنجموعمخالفا2(003.1)عندهاللاويينمجموعكانهناومن،فقط

بعدحزآابنلعمبعناومن2(500،2)وهو8يدبهبنكان!ال!يالنسخهذكرله

منهتندىوثصيثا،جداظريفاهذافكان...):-قائلاوالمجموعالأرقامذكرأن

ألفاوعرونواحدمنهايجتمعان!االمذكورةالأعدادأنأحدمجهلوفل،الآباط

لهمكتبالديابوجهالمسخمبلغأترا.أوتعكيفندريلاأمرهذا،وثلاثمائة

لمأترى11لعجبهذادان؟المبلغهذابالحابالجهلمنالأحمقالكتابهذا

خطأهلاأنلهتبينمنعاموخمسمائةعامألفمنأزيدمداليهودمنبعد.يأت

ولاطل؟

يدعنالملأنه4الناسخمنوهمولا،الكانبمنغلطهنايدعىأنيمكنولا

وفضحهوبينهذلكأكدبل،يه6لىماقسادمنشكفيولا،ذلكمن"لب!في

رمال!ينألفاوعشريناثنينكانواإصرائيلبنيذكوربكور)ن:قالبأنوأوضحه

بكورعنالذكورلاويبنييأخذأنمرسىأمرتعالى-اللهوأن،وسبعينوثلاثة

بكورمنالزائدين-والسبعينوالثلاثةالمائتينعنيأخذوأن،إسرائيلبنيذكور

خمسةراسكلعن-لاويبنيمنالفاودثرينالاثنينعنإصائيلبنيذكور

ثقلاوستونوخمسة،ثقلوثلاثماثة،ثقلألف:ذلكمنفاجتمع،فضةأثقال

كاتبانأي)1(0"التوفيقوبالله،جملةالاضكالفارتفع،،304:15/عدأيراجع

نأتوهميرفعمما،22(،000)يبلغلاويبنيمجموعبأنالقولاعادالعددسفر

خطأ.النساخكتبهقد-مرةأولذكرهحينما-الرقمهذايكون

.1591:791/فيايضاويراجع،1/40،2502الفصل1()
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منوتعجب،لاويبنجرشونبنئتعدادفيوانتقدهحزمابنذكرهالذيهذا

فيها)ذ،الحاليةالنسصخفيتداركهثم،عاموخسمائةالألفعلىيزيدمدىالىبقاثه

مما،حزآابنيقولكمافقط65(00)ولي!75(00)عددهميبلغجرشونبنيأن

وقراصلة.مستمرةالمقدسالكتابنصوصقيوالتغييراقعديلعمليةأنعليدل

بأنمستدلن،حزمابنالىالحطأنسبةويزعمونهذاعلىالقرميعترضقد)2(

:وأقول،الحاليةال!ن!عخفيلماموافقوهر،7(.005)الباجيإعندجرثرنبنيعدد

الذيوهو،كهد.تافهةحسابيةمسألةفيحزمابنيخطيءأنكثير!المستبعدمن

الىأضف،آنفاالمدكورةالفضابامنكثبرفيالحساببةوملكتهالدهنبةعبفربنهنجلت

-حزمفابن،واقبديلبالتعديليسمحطويلازمناوالباجيحزمابنبينأنهذا

حينفيهـ(4)56عابموبالتحديدالهجريالخامسالقرنفيمات-معروفهوكما

.هـ(71)4الهجريالثامنالقرنمنالثافيالعقدفيالباجيوفاةكانت

فيأخطأحزآابنأنشضسسة،فقطالحصممجاراةبابومن-هذاومع

الجدولالىليرجعوا؟الاويبنيمجموعفيالقوميقولفماذا،جرشونبنيحساب

نسخةفيلاويسبطمنفرعكلأمامالمذكورةالأرقامإلىوليرجعواالم!كور

للذكورتانالنسختانتذكرا3واجدونضمفى-ا،المامريةالتوراةوفيالبروتستانتية

الجرشونببنتعدادفيالمذكورةالأرفامانحبنفي2(هـ2...)لاوينجيمجموعان

ا؟الباقونالثلاثماثةفأفى،22(.003)مجموجمهماللغوالمرارفيوالقهاتيين

هوآخرنصتكذيبعليهيزتببل،حسا!خطأمجردليسهذاأنوالحق)3(

عنعوضالاويبنيبأخذرضيقدالربأنيذكرحيث،304:1،5/أعد

وجدهماصرائيلبنيذكورأبكارموسىأحمىولما،إصرائيلبنيذكورأبكار

-والسامريالبروتسانتيالنصحسب-لاويبنوكانولما،2(2،)273

واللاثةالماثتينعنعوضامرسىيأخذأنالربأمرفقدفقط2(000،2)
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)!(.لاويبنيعددعلىاصرائيلبنيابكارمنالزائدينوسبعين

الجرشونببنلأعدادطبفالاوينجنيمجموعكان)ذا:للفومالسؤالبكونوهنا

بنيأبكارمنكئرلاويبنيأنهذامنفيلزم2(003.2)-والمرارينوالقهاتيين

الريادةحصولعنيتحدثال!يالنصهذاتكذيبيلزمثمومن،)صاثيل

سبطفروع)حصائياتيدكرالذيالنصذاكتك!يبأو،عنهاالعرضوتحصيل

تففنيالعفلضرورة؟اتعقلونكنتم)نبالتصديقأحقالنصبنفأي،لاوي

سيأتماكماالحقوهو.ك!بفكلاهامنهماالصادقيتعينلماداوما،أحدهمابكذب

قليل.بعد

علىفأقدقتالفادحالخطأهذاإلىتنبهتقداليسوعيةالرهبانيةولعل)4(

منبدلافقط8(.053)عددهموجعلتالقهاتيينبتعدادالخاصالنصتعديل

نللملاويينمجمبىج3مكؤأنالنهايةفيلهاليتسنى،الأخرىالنصخفي8(.006)

إبكارزياداتمنالعوضىأخدعنسأ!لأضرالنبممعليتوافق،فقط05002،2)

مقحمرك!س!بقعاجملىكرتادبيلآفذأ!لا.يئ!هفقوأضف!ة!لا!*..كلأصرائيليى

بلىاللهمأهايرمناألىمحشئصر،ومتو!لة7شأ!ندمبك!(لثخنميلا!قبجعميطان

زكيد.وب!

وعنايةفائقااهتماماويعيرهالاالنصوصفيرقمايتركلاحزمابنوكعادة)5(

فصاعداشهرابنمنلاويبنيمجموعفيالمذكؤرةالأعدادينقدهووها،بالغة

نستتفي503.12،الحقيقيالمجموعفي003.22،نصوصهمفي000.22)

تجاوزواممنالاجتماعخيمةفيللخدمةمنهمالمكرسينأعدادوفي(حزمابن

يبلغلاوينجيمجمرعيخاالجمغحاصلأن-أولا-بيناالقصةهذهايضاالباجيالدينعلاءتناول1()

يطالعهاكانالتيالنسخةفيالنصرصتقرلكما)000.22(فقطوليى،)003.22(

وعدد،بالاوينالأبكارمقايضةمالة-ثايخا-يذكرئم،،112()صالتوراة:علىأيراجع

يكنفلم،والاضطرابالتناقضكانهناومن،ففط22(.02)0يبلغكاننختهفيالأبكار

.(211،131)صيراجع،(001ب)عنهمينقصونبل)273(باللاولينعليزيدرنالأبكار
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-:فييتمثلكلهلاوينسلانإلىفيشير،8(.058)صنةالخمسينالىالثلاثين

فقطوولدين،،17لم6أخروشمعيلبنيهما،لاويبنلجرشونفقطولدين

هم:،6،8/أخرلاويبنلقهاتأولادوأربعة،،691/أخرلاويبنلمراري

موسى:الثمانيةهؤلاءالىيضاف،وعزيثيل،وحبرون،ويصهار،عمرام

فكاناوأليعازرجرضوم:موسىابناأما-60،2/أخرعمرانابناوهارون

وهم،قهاتبنليصهارأولادوثلاثة-،18/1:4خرأحيمئدجداصغيرينن

والقانةأشير:هم،لقورحأولادوثلاثة،61،2/أخروزكريونافجقورح

،،32/أعدوولثاماروألعازاروأليهوناداب:وهم،لهارونأولادواربعة،وأببأساف

الخمسين،الىالثلاثينبينرجلاوثمانينوخمسمائةالافالثمانيةباقيأنهذاومعنى

إلىيرجعكلههذا-فصاعداشهرابن-الذكورمنالفاوعشرينالاثنينوباقي

قهاتبنيصهارابنيوزكريوناقج،تهاتابنيوعزيئيلحبرونمنكلنسل

بناليصافانأنعلى30،3/أعدتثيدمعهذا،يصهاربنقورحأخواوما

يقبلهأمرهذافهل،الإحصاءهذاوقتالقهاتيينعث!ائروزعيمحئاكانعويئيل

النساءسوى،الرجالمنالمؤلفةالآلافهذهالقليلينالنفرلهؤلاءيكونأنالعقل

حزمابنصدقلقد؟االمحدودةالمدةهذهفيالرجالعددمنقريبعددهنولعل

الدرجةفيالحياءقلةومن،لهنظيرلاالذيالحمقمن)بأنهالهراءهذاوصفحينما

وجار،الأقم!المحلفيالمحالومن،المقدمةفيالبحتالكذبرمن،العليا

الهوسهذابتصديقضللوولعمري،بالليلالعئمرعندتقالالتيالخرافاتمجرى

جيلبعدوجيل،عظيمعالمبهيضلانفكبف،عجبالكانواثنانواحدالفاجر

سوادأالخامهذاالوراقاعزرا،لهمكبمذ-عاموخمسمائةألفمنأزيدمذ

،كثيراحمداعلينانعمتهعظيمعلىاللهونحمد13بهاضلهمالذي،الفحمأوالقذر

)1(.،آمين..آمين...)ضلالهشاءضنبهامتحنمماأعمارناباقيفيالعصمةونسأله

إحصائياتمنالقديمالعهدفيلماحزمابنانتقاداتعنالحديثينتهيبهذا

.302،402/؟لفصلا؟اجعير(1)
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علىأو،كلهلل!ثعبالاجماليالعددمستوىعلسواء،إسرائيلبنيبأعدادتتعلق

سبطاحصائياتمستوىعلاو-حدةعلىكل-الأسباطبعضأعدادمستوى

قضايااطارفيمازلناولكن،أخرجانبالىالآنالحديثوليشقل..وحدهلاوي

القديم.العهدفيوالأرقاموالأعدادالإحصاءات

+!8

"كنعانأرضفيالملناحصانباتقضبة:رابعا

لبنيالإجماليالتعدادلإحصائياتانتقادهاطارفيالقضيةهذهحزمابنتناول

وهو،انتقاداتهمنالأولالجانبفيهناكذكرهبماهناذكرهماوبتصل،اصرائيل

استحالةبينا،ومساحتهافلسطينجغرافيةفيهاستعرفيالذي،الجغرافيالجانب

المساحةهذهفي18:0،2أيشفيالمذكورالمدنمنالضخمالعددهذاوجود

.الصغيرة

فيمذكورهومما-حدةعلىسبط-كلمدناعدادبذكرحزمابنبداوقد

ثلاثائةالمذكورةالمدنهذهمنفالمجتمع):يقولثم-اليهاالمشارالأصحاحات

عددولا،رأوبينبنيمدائنعدديذكرولم،مدينة692أيأمدنأربعغيرمدينة

مدائنولا،الأردنبغربالذيمنيبنينصفمدائنعددولاجادبنيمدائن

في-توراتهمتوجبهماعلى-تقعمدنهاتذكرلمالتيالأسباطوهذه،أفرايمبني

ضفتإذا،مدينةمائةنحوالحسابهذاعلىلهمفيفعاسرائيلبنيجميعمنالربع

مدينة.أربعمائةنحوالجميعفتمامذكرناالذيالعددإلى

على-مساحتهاذكرناالتيالبقعةتكونأن:،الشناعةأيأانئثفرةلهذهفاعجبوا

الذينمن!يبنيسبطنصفأنذكروقد،المدنهذهفيهاتكون-وتفاهتهاقتها

كانوا،مدينةستون،أحدودهمخطهمفيووقعلأردنابشرقي(سكنوا،وقعوا

سنة،عرينمنأقلابنفيهم!ي!،كلهممقاتلينرجلألفوعشرينستة

الذيمنحياءأقلرأيتما..مثلهافي!ميلاعراثنىلعله،اليومإلىباقوالعمل
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)1(.،الضلالمنبالئهونعوذ،وجوههمبهاوسخمالمرزولةالكتبتلكلهمكتب

،حزمابناهتمامبؤرةلاكانتلاويبسبطالمتعلقةالإحصائياتأنويبدوا

لأعدادالرائعةانتقاداتهقليلمنذرأينافقد،تفكيرهمنكبيراحيزاتشغلوكلانت

المدنعددعن2،اأيثىنصوصتذكرهماإلىانتقاداتهيوجههووها،السبطهذا

هاروننسليخص،مدينةواربعينثمانيامجموعهابلغوالتي،السبطلهذاخصصتالتي

مناستجابةلاويلبنيالمدنهنهتخصيصكانوقد،مدينةعشرةثلاثمنهاوحدهم

الكهانة.فيأباهخلفالذيهارونبنأليعازارلمطلبموسىخليفةنونبنيوثمع

فيقولهارونيأبناءمدينةعشرةثلاثتخصيصجزئيةعلىحزمابنويعقب

نسلاناحدعقلفييدخلأنمنكثرالمحالاألا11للناسفيا..):متعجبا

31مدينةعشرةثلاثالاللسكنىيسعهلاعددايبلغوأشهربسنةموتهبعد!ر:ن

،والسوطالكيمنذلكيتبعوما،والمجمعةوالقيدالغلإلادواءالجمقلهذاهل

)2(."الحذلانمنباللهونعوذ

إعرائيل،أسباطعلىعةزالموائدنص،بإحصائبيتعلقفيماحزمابنذكرهماهذا

لقضيةانتقاداتمنحزمابنأوردهمااستعراضيشهيعنهاالحديثوبنهاية

لمواصلةالآنالحفتثدفةولتنتقل،القديمالعهدفيالكبيرةالإحصائيات

:إ؟خطاءعنالعامالحديثإطارفي،الإحصائيةغيرالأخرىالقضايااستعراض

القديم.العهدلمتننقدهمفيالمسلمينعلماءأبرزهاالتيالحسابية

!!!

-:كنعانأرضدخولقبلوغنائمهماسرائيلبنيحروبقضية(11)

فيبدلوهليدل!الباجيالدينعلاءأمامالمجالإفساحفيهناحزمابىتنستأذن

التيالقضيةوت!لق،القديمالعهدإلىالموجهةإلنقديةالجوانبمنالجانبهذا

بنيبجيوشيتعلقفيماالواردةقامالأ؟فيالشديدةبالمبالغةالباجياهتمامأثارت

،2/491.591)1(الفصل

.791لماإيضاالقصيماهذ.فيويراجع،1402/الابقالمرجع)2(
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كلضدكنعانارضدخولهمقبيلخاضوهاالتيالحروبفيوغناثمهمإسرائيل

،موآبملكصفوربنوبالاق،باشانملكوعوج،الأمورفيملئاسيحونه:من

الباجيعندهتوقفالذيايأساسيالنصبذكرولنبدأ..الخمسةمديانوملوك

ملكسيحونإلىرسلاإسرائ!يلوأرسل):يقول،23(:212/اعدأومو

ولا،كرمولاحقلإلممانميللاونحن،بأرضكأمزدعي:قاثلاالأمورين

سيحونيدعفلم.حدودكنعبرأنإلىالملكطريقفينسيردانما،بئرماءلرب

البرية"فيإسرائيلللقاءوخرجقومهجميعسيحونوجمع،بحدودهيمرإصراثيل

:فيقولعليهالباجيتعقيبأماالنصهوهذا

نامعأرضهيجوزواانإصرائيلبنييمنعجيثايجمعأنسيحونيقدركيف)

ياا؟تقدمكمارجلاوخمسونوخمسماثةفا3وثلاثةألفستمائةإصائيلبني

جميعهالشامممأن؟!منهمأكئريكونأنإلاعليهميعمىأوقبالتهميقفجيش

بقعةفيأنهماكلامهوظاهرفكيف،أصلايحملهماولاالطالكتينهاتينعنليضيق

هنامحر،وكما،مراربعدذكرهكما-أخروجيوشاأخرملوكافيهوأنمنهواحدة

وفيباشان:الحاليةالنسخفيأمتنينملكإليهمفخرج):بقولهالنص.هذابعد

تخشة،لا:لموسىاللهفقال،أذرعىفيليقاتلهمبجنودهفتلقاهم(البثينة:السامرية

ملكبسيحونفعلتكمابهفافعل،كلهاوأرضهيدكفيوشعبههومسلمهفإني

مللثصفوربنبالاق،أيضابعدهوسيذكر1/2،33،34أعد،الأمورس

(31عد:)يقصدعشرالسابعةالقراءةفيوسيذكر،224،2:اعد(وجيوشهموآب

وخمسةستمائةالغنم)منمنهموغنمواوجيوشهمخمسةومممدينملوكقتلواأنهم

ألفا،وستونواحد:الحميرومن،ألفاوسبعوناثنان:البقرومن،ألفاوسبعون

العقولتقبلهممالاوهذا6ألفاوثلاثوناثنان:الرجاليمسهالمما-ا)خساءو!ن

)1(."كلهاالجيوشوهذهالملوكهذهفيهتكونالثحامأن،أصلا

صقالقديمالعهدأرقامفيالمفرطةالمالغةإلالبا-بمنالإشارةوهذه،(012ص:)الوراةعاما1()

باعزافهم.ويعضدهايزكدهاماالهوامز-أ-ط.فيالكاثوليهةالنخةعننقلناأن
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موسى:حياةمدةقضية(1)2

وهذه،الدقيقةوحساباتهالرائعةوتحليلاتهحزمابنالماحميداعوداالآننعود

بينومقارنةوترحال،رائعجهدبعدإليهيتوصلحسابخطأعلىايدينايضعالمرة

التثنية،سفرفيهناكتجدهلحظةوبعد،العددصفرفيهنافزاه،متباعدةنصوص

اثباتفيمطلويهويدركبمبتغاهالنهايةفيليظفر،الخروجسفرفيتجدهالثالثةوفي

مائةولهماتتدموسىبأنيخبرالذي7،لم34أتثالتوراقيالنصفيالكذب

سنة.وعشرون

ذ)موسىأنمن7،7/أخرفيمارأىانبعدالننبجةهذهإلى3حزابننوصل

ببنيالرب،.أمر01/11أعدوفي،سنةثمانونلهكانمصرمناصائيلببنيخرج

منالعشرينفي،الئافماالشهرفي،الثانيةالسنةفيهذاوكان،بارتحال)صرائيل

هذاوبعد،،مصرمنخروجهممنيوماوعشرينوشهرسنةبعد:أى،1،الشهر

مريمتدفرتثمج،11أعدبالسلوىالربفجاءهم،اللحمطالبينا!شعبتذفر

خارجوالئفيبالبرصمريمففوقبت،الحبشيةامرأتهبسببمرسىعلىوهارون

ع!ثرالاثنىجواسيسهموسىأرسلعردخهاوبعد،،21أعدايامسبعةالمخئم

السكانمنالشعبوخؤفرا،يوماأربعينبعدفعادوا،كنعانأرضلاستطلاع

اليهوذانىيفنةبنوكالبالأفرايمىنونبنيشوععداما،كنعانبأرضالمقيمين

بكملأصنعنا:لهموقالعليهمالربفغضب،وتمزدواالشعبفتذمر،13!عد

ابنمنمنكمافخضئنكل،جثثكمقسنقطالبريةهذهفي:مسامعيعلىتكفمتمكما

رفعثالتيالأرضتدخلوالن-عليتذئرواالذينأنتم-فصاعداسنةع!ثرين

وأطفالكم-.نونبنويشوعيفنةبنكالب)!،فيهاأشكنكمأنئقسمايدي

وهم،رذلتموهاالتيالأرضأدخلإياهم-غنيمةيصيرونإضههم:قلتمالذين

البرلةفيرعاةيكونونوبنوكم.البرلةهذهفيتسقطأنتمجثثكموأما.سيعرفوخها

الأيامبعدد.فيهاجثثكمتفنىأنإلىآثامكم،:ايأزناكمويحملونسنةاربعين

أربحينآثامكمتحملون.بسنةيرمكل-يوماأربعونوهي-فيهااستطلعتمالتي
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.34،:41/28أعد،000عداثيفتحملونسنة

مريمماتتثم)1(،فتحركوابالتحركالربأمرهمعاماالأربحونانتهتأنفلما

سيحونموسىحاربثم92،:5/223أعدهارونماتثم(5/21أعد

بنيونصفجادوبنيرأوبينلبنيوأعطاها2،اأعدبلادهماوأخذالملكبنوعوج

هذهأنلاشك-31،عدأملوكهموقتلالمديانيينحاربثم،،32عدأمن!يئ

ذكرها،السابقوشهرالسنةإلىتضافطوالاشهررااستغرقتقدكلهاالأحداث

نأحتمافينتج،التيهفيإسرائيلبنوقضاهاالتيسنةالأربعينإلىكلههذاويضاف

ماالىبالنظر،34،7/أتثفيالمذكورةعاماوالعشرينالمائةتجاوزقدموسىعمر

لفظوهذا،سنةثمانينابنكانمصرمنبقومهخرجحينأنهمن7(7/خرأفي

الذي)ن:قلناوقد،فاحشكذبهذا)-:يقولكلههذاعلىتعقيبهفيحزمابن

عئازاأوجذافيهاليدثقيل،بالحسابالعلمقليلكانبأيديهمالتيالوراةلهمعمل

موسى،أيألأنه؟والحميرالتيوسبأثالمنهمسخر،لهديقلامستخفاماجتا

،0/21أعدففي-صنةالأربحين-التهفزةانتهاءبعدكانارتحالهمأنصراحةيمدنضاأجدلم)1

الث!عبفأقامالأولالثهرفيصينبزيةإلى-كلهاالجماعة-)صرائيلبنرووصلأ:النصيقول

نإ؟صنةالأربعين!ايةبعدالأولالشهريقصدنهل،فاكودقتمريمهناكوماتت،بقادش

منالأولاليومفيترفيانه33،37/عدأيفيدناثم،هارونوفاةعنيتحدث0/2،28عدأ

المذكورةالأحداثانهذاوبعد،مصرمن)صرانيفيلحروجالأربعينالنةمنالخاصالثهر

السنةمنالباقيةالمدةفيحدثتتكونتدالخ...والمدياننالأمورفيمعإصرافينجيحروبمن

بوفاةالقرلصحةبافزاض:وأقول...محلهغيرفيحزمابنكلامأنمحهيتوهمقدمما،الأربعين

،حزمابنبانتقاداتمطلقالهذاعلاقةفلاممرمن)صراثلبنيلخروجالأربعينالنةفيهارون

ثلاثةعلتزيدوضهوزاكاملةصنةسيناءبريةفيإصاثلببنىموصىبقاهالنصرصمنالثابتلأن

يوما،وعرينرشهرصنةبعدبالارتحالالإلهيا،مرجاءهمفقد.بالتهاللهبعاتجهمأنتبل

وكذلك،مريمعقابمدةايامصبة-النصوصمنالماخوذةالنروضاسواعل-إيهاأضف

إلىتضافأياموصبعةاشهروثلائةصنةالنهايةفيذلكعنينتج،التهجسىمهمةمدةيرماأربعين

النهايةفييتج،مصرمنالخروجحينمر!سعمرهيصنةثمانينلىالىالهمدةهيضةاربعين

كماوعرينمانةفقطري!موسىعمرهيايامودبعةاضهروثلاثةصنةوعرونوواحدمانة

.7(34/أتثيخا
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إرسالقبلأيأوضهراسنةخروجهبعدوبقي،سنةثمانونولهخرجإذا

،عدةملوكاقاتلواثم،،سنةاربعينبالتيهوعقابهمالشعبوتذئرالجواسيس

مناجتمعفقد،سنةالأربعينانتهاءبعدأيأوأموالهمبلادهموأخذواوقتلوهم

والأغلب،ولابذستمنأكثر:سنةوالعشرينالماثةعلىزيادة-ضرورة-ذلك

الوعدكذبأو،ماتاذموسىي!نفي-ولابذ-فكذب،زائدتانسنتانأنهما

يغلطانأويكذبانتعالىللباريحاش،شةاربعينبتيههمتعالىاللهعناخبرالذي

)1(.،موضوعةموئدةأنهاوصخ،ذلكمثلمن!رلنبيهوحاش،أقلأودقيقةفي

ابنحساباتمعالطويلةرحلتناوت!هي،المطلبهذاينتهيالفقرةهذهبانتهاء

منها-يستخرجالتي،القديمالعهدلنصوصالدقيقوفهمهالراثعةوتحليلاتهحزم

بأنتقطع،فادحةحسابيةأخطاءفيووقوعهابكذبهايقطعما-خارجهامنوليس

مصاةةأقل،كبيروفارقثماسعبونالإلهاماوالوحيوبينبيهاالنصوصهذه

.ؤالأرضالسماءبينكمابينهما

902،021.)1(الفصل
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الثالطالمطلب

الربوبيةوعظمةالألوهيةجلالمحتتنافينصوص

العهدهفيالنصوصمنكثيرا-الدراسةموضوعالفزةفي-المسلمينعلماءرصد

والعظمةالجلالمنوتعالىتباركدثهيجبمامعنقيضطرلاعلتقفالقديم

الجزمالنصوصهذهوجودمنواستنتجوا..اللامتناهيةوالقداسة،المطلقوالكمال

القرافي-الدينشهابفهذا..الهاميأوالهيوحىعنصادرةتكونأنباستحالة

جهلوهذا):يقول-والنزولالصعود-تعالىالثهإلىتنسبنصوصاذكرأنبعد

-الأنبياءهؤلاءكلم-تعالى-الثهأنيسمعونأنهمعليهلهموالحامل،منهمعظيم

فيوالتنقلبالحركات-تعالى-منهيكونإنماهذاأنفاعتقدوا-السلامعليهم

حسبعلىملفقةكتبهمأنيقتف!وهذا.توراتههمفيذلكفأثبتوا،الجهات

.116(-إليهمتعالىاللهأنزلماحسبعللا،أهوائهم

نأهناالملاحظومن..ابنصوصلهذهانتقاداتهمعلماؤنابنىالأساسهذاعلى

المطلبانكانفلثن،النقديةالحركةعلماءأغلبباهتمامحظيقدالمطلبهذا

واحدموضعباستثناء-حزموابنالباجيالدينعلاءإلافيهمايذكرلمالسابقان

أغلبمنوكبيرةكثيرةإسهاماتسيشهدالمطلبهذافإن-والقرطبىللقرافي

تصنيفيمكنوالتيدراستها-بصددنحنالتيالفترةيا-النقديةالحركةعلماء

)2(:التاليالنحوعلىفيهاالإسهاماتهذه

.381(0،38)صالفاخرةالأجربة(1)

القرآنفيلبعضهاشيهيوجدالمطلبهذاصيتضمنهاالتيالأمرربعضانإلىهناالإثارةتجدر)2(

أسورة!أيدحئمقؤقآدت!يذ):تعالىقرلهثليخاالحرادثوممائلةلل!يهالموهمةكالآيات،الكريم

سورةأ!ؤآلأكزايرآتجلليذوزيئزؤخةزيثؤ،):ثانهجلوقوله1(،)0الآيةمنجزء:القح

-صتجزء:طهسورةأ!غييغلىؤلئضتغ):سلطانهعزوقوله271((الآية-جلالهجل-الرحمن
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داثباتالتجيمظاهرهايوهمالتيالثريفةوالأحاديثالكريمةا،ياتمنوغيرها،)93(الآية=

-:اتجاهينالحيالهاالنةاهلمرقفانقموقد.تعالىدلهالجارحة

تفومضمعقطعا،مرادهغيرظاهواهرهابأنوالقطع،وردتكماالنصوصبهذهالايمان:الأول

فيجاءكمايد!تعالىلهبأننزمنفمثلا:تعيم،رلاتكييفغيرمنتعالىاللهالىبحقيقتهاالعلم

غيرمن،تعالىاالهالىحقيقتهاعلمونفرضالر،كجوارحجارحةليستباكاونقطع،النصوص

ماثورة(قرالفيهاولهم،اللفم!هبوهن!تاويله..ولاللنصتعطيلولالكيفيتهايالة

آنغرشغلىآلزخمن):تعالىقرلهعنأحدهمصألهجنماأنىبنمالكالإمامك!جابةومثهورة

بدعة،عنهوالوال،مجهولوالكيفمعلرآ،الاصتراه:فقالالآبة)5(،:طهأصررة(آضنؤئ

واجب.بهوالاطن

يتفقبماالطاهرهدتأويلمعمراد.،فيرظراهرهابانوالقطع،النصوصبهذ.الا-كانالثانما:-

أولواال!ينالحلفمذبوهن!.صبحانهعنهوالتج!يمالثيهونفيللجوادثتعالىا*ونحالفة

الريفالد،المواقفثرح:يراجعأوهكل!.أمر...بمج!والمجىبال!اتوالرجهبالقدرةاليد

،04(37:)صالمهديأحمدد/!يقه!813)تالجرجانىعلىبنمحمدبنعلالحنأبو

النصوصننادلعندنفطللكنابحمىسلطند/ونحقيق-بدون،بالقاهرةايازهرمكنبةط

للتشهاالمومحة

كغتئمؤقا)اكابه:عنتعالىقولهفيالرقففياختلافهمالىيرجعالفريقينلنالحلافوأ!ل

جزء:عمران+أصورةازئتاجمنبيقضييهاقئاةكغولونآتيليرقؤآلزضخونآآلئة)،تاوك!ة

511الرقوتوجوبيروناللففعلماء171؟الأيةمن

جملةازئتايخديقخويإءةاقئاآتيقيركغولونآفىؤآلزيسخونابلةوأنالجلالةلفظعل

ت!ثلتتاكيئبغونتغفئوبهضفىالذ!تأئا)ذاتها:الآيةفيسبحانهقولهمقابلةفيتقعمتانفة

لحاوكابهأؤآتجيقآآنم!تةآقيقآةبتة

اللهانبمعنى،الجلالةلفظعلمعطوفةآتيثير،فىؤآلزيخسخوناجملةأنفيررنالحلفعلماءأما

يقصعييهةاتئاكفولوناأما،تاويلهيعلمرنالعلمفيالراصخونوكذلكالمشابهتأوبليعلم

هنامنالتاويلعنالبحثصببلبيانبهاجيءمتأنفةالجملةأو،حاليةجملةفهي،زثتاجمند

والنبرية.القرأنيةالنموصمنالمراد.المعنىليانالتاويلفيأفاضرا

لاجماع-لفظيينهماالخلاتوانالتأويلعلمتفقانوالخلفالسلفأنالمحققونعلبهوالذي

المرادالمعنىفياللهالىلتفويضهم)جمالياللفنأوللولكن-ظاهرهعناللفظصرفعلالكل

يؤكدومما...والمجسمةوالمثهةالمبتدعةلمواجهة)يىاضطرواتفصيليالخلفوتأهـلل،اللفظمن

نعالقولهفيكما،التأريلالىفيهايلجارواياتمنحبلبناحمدالامامعنجاءماالسلفتأولل

...الذاتمجيءلاالأمرمجيءمحناهأنذكرفقد)22(،الآيةمنجزءالفجرأسررةزل!اؤخآة)

محمدبد/،الكلاموعلمالمنطقمنرجالهاوموقفاللفيةالمدرسةأيراجعالآياتمنوغيرها

إلىالملمينبعضانزلقوقد،بدون؟بالقاهرةالأنصاردارط،2526:445/نصار،التار

=الإمامدفعمما،نفهالخطافيوقعواقدأحمدالامامللىالم!نبعضأنبل،اتجممنحدر
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الأولالفرلح

-تعاد-للهالتجسي!تثبتنصومأ

منالكئيرتكتنفهالقديمالعهدفيللتجسيمالمثبتةالنصوصعنالحديث

الحصر،علىتستعم!بصورةالنصوصهذهكئرةفيمتمثلأهمالعل:الصعوبات

تقسيمهاتجعل)التج!حيم(الاطارهذافيعديدةعناصرتداخلإلىبالإضافة

عغالحديثيمكنهذاومع...الصعويةغايةفيأمرامرتبةعناوينفيووضعها

التالية:العناصرخلالمنالتجسيم

منالمستفاد،المعنىهذامثلوجودإلىالباؤبهنرأشار:صورةذوجسم-ا

،:42/119أخرفيمافأوردحزمابنجاءثم..)؟".يذكرهاانودونالضوص،بعض

رجلاسبعينمع-هارونابنا-وأبيهونادابوبرفقتهماوهارونموسىصعودمن

يقول،بحضرتهوشربهموكلهم-تعالى-ثهورؤيتهمإصرائيل،بنىمشايخمن

اصرائيلشيوخمنوصبعونوأبيهو،دابة،وهارونموسىصعدثم):النص

وكذات،الشفافالأزرقالعقيقمنصنعهشبهرجليهوتحتإصانيلإلهورأو

بأكفالثبيهثهادفعكتابفيطيهمالردالهـ(795)تالجوزيالحنأبىبنالرحمنعد-

بالقاهرةالأزهريةالكياتمكتبةأطالمطلبهلافيالتا!يلاتمنكيرافهوصأنقل،التترية

الكوثرى،.زاهدمحمد/اليئتحقين،م1991هـ/ا214

صبانيبناهـللاتبومهصافبهاالنيالنصوصهـلؤولونالنجمأنفهمعنفبمرنهابهودأما

إلىالإشارةهناويكفي،اليهوديكمونةابنكلاآمنالمطلبهذانهايةفيعنهاالحدثتفميل

الاصعالونبرضوحتبرزالقديمالعهدونصرصالكربمالقرأننصرصبينالريعةالمقارنة

دلالتهالهاالمقامهذافيالقرآيخةفالنصوص،الرىوالكلامالالهيالوحيبينالكبيروالفارق

تجدنجهوعالواالتأويلفيأصرفواالدينوحتىفي،رردتالذيالبقفيوالمفوبةاللفظية

القديمالعهديخاالمابهةالنصوصتجدالمقابلالجابوعلصائغا.ومنىمفبولاعلالاوبلاتهم

ماغا.معنىأومقبرلاعلاللتاودلتجعللادرجةالى،التثيهفيوممعنةالخيمفيموغلة

المفاراناتوفيالنصرص،علىتععيهمأثناءعلمائنااقرالفي-تعالاللهبإذن-جلياهذاوجضح

ابنتأويلاتعلىأيضاالباحثردودفي،المطلبهن!حراشيلاالاحثصبقدهاالتيالريعة

التويخق.وبالثه...نهايتهفياليهوديكمرنة

.(413)صالتمهيديراجع

http://www.al-maktabeh.com



217الأولاالباب

واكلوااللهفرأوا،إصائيلبنىأشرافإلىيمديدهلمولكنه-النقاوةفيالسماء

الخروجسفرفيونظيرهالنصهذاعلىحزمابنذكروتعقيبسبقوقدوشربوا،.

الخروجسفريبينالتاقضناحيةمنا45/التثنيةسفرفيمامقابلفي(217/)4

لاوتثبيهفيهشكلاتجسيمهذا)يقولابن.حزموهنا...الرؤل!مسألةفيوالتثنية

)2(.عابرةإشارةأيضاالمغربيالسموألذلكإلىاشاروقد...)1("بهخفاء

فيمامعنىأوردحينماأشعيا،نجقدهفيالمشألةهذهطرقحزمبنعاودثم

رأيت،غزتاالملكفيهاماتالتيالسنةفي):لفظةيقولالذي3،:61/أشأ

فييكتفيحزمابنف!ن،...الهيكلتملأوأذيالهرفغعالغرشعلىجالساالسيد

أبيضشيخاوجلعزاللهرأىأنهااثميعا1كتاوفي):-بالقولالثصهذانقد

،)3(.يقولهأ"!النبيحاشاتشبيهوهذاواللحيةالرأس

الرأسابيضشيخإلىيشيرماديهليى-مذكو)-هوكا-الحاليالنصأنومع

فيضعديل،حدوثإلىيئمير،وجوده-قحزموابنالبالاقنيئتأكيدأنإلا،واللحية

النصفيف!ن-جدامستبعدوهر-الخطأفيالإمامينوقوعوبافراض...المى

وأذياله):كبيىا-علراتعالى-حقهفييقلالم،التجسيمفيشناعةأكثرهرماالحالي

.؟!،)4(الهيكلتملأ

مثتةنصوصاالامريةالنوراةوالكائوليهيةالخةعننقاانصقوقد...1/187)1(الفصل

والتثة.الحروجسفريبينالتناقضعنالحديثعندوذلك..."الرورؤيةللتجشم

.(131)صاليهود)فحام:يراجع)2(

1234/)3(الفصل

الله-تجعلأحاديثمن!افيالىيخسبم!ببعضالحصمتعلقتد:وأقرل...اللهياتعاقي)4(

ادفعكتابهفيعليهابالردآقاالأحاديثهذ.الجرزيابنجمعبىقدمحددةوهيثةصورةذاجما-تعال

افيعنعاضبنالرحمنعدروىماا،حاديثهذهمن...43،:28صايراجع،الثهثبما

"...ربياأعلم(نتقلت:محمد؟ياالأعلالملايختصمفي:فقلاليصررةأحنفيرسرايت)!قال:

أتاني5:نال!الييانهريرةابىروايةوفي.مضطربةوطرقهالحديثهذاأصلاحمد:الإمامقال

ه:فقالالصبحصلاةبعد!اللهرصولعيناخرج:قالثربانروايةوفي.،..صررةأحنلاآت

طرقهاوأحنمختلفةاحاديثفهذ.:الجوزيابنيفول....،صررةأحنفيالليلةأتانيرب!إن

لا=والأوهام،وهمالمامررؤباالنرمفيكانذلك(نعلىيدل
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علىالتعقيبفيوالباجيحزمابنأسهب:-وشبههالثهصورةعلىآدم)2(

التطبيقىالتفسيرونسخةالكاثوليكيةللنسخة-وفقايقولالذي1،26/أتك

وفيكمثالنا،صورتناعلىالإنسانلنصنع:)دلهوقال)-المقدسللكتاب

السامرية:فيمنهوقريبوشيهنا،صورتناعلىالإنساننعمل):البروتشانتية

وصورتنا،.بشبهناإنسانانصنع)

كصورتنا):يقالأنيحسنكيف):-يقولاذ،الباجيمعالبدايةولتكن

كلها،الصورخالقهوبل،الصورةعنمزهوتعالىصبحانهاللهأنمع،وشبهنا

عنه3ومستغنللمخلوؤ،مغايرةوالخالق

مابقدرتيفعل،لهمادهارادةوال!ثرالخيرعلىقدرةلهانساناخلقالمراد:قيلفإن

يدللاالصورةفلفظسلمانهذا:قلت...وارادةق!رةسبحانهلئهكما،يريده

حسنة،صورتهفلان:يقالكما،والشكلالهيئة:مدلوله،الصورةلفظيأنعليه

عاعلىعجفهلملقمناعهمفياقرامراىوتد...يطيروكانهيرىالاناندانحقائقتكرن

ذلكعلاعزضمنالىيلتفتلاأنهمنحجرابنزكر.ماالحاشةفيالكنابمحققنقلوقد.ذكرنا

الأنجياءرؤىبعضأنالصحيحةبالأدلةثتلأنه-الصحيحالحديثفيكا-وحىالأنجياءر!صابأن

التبير.يقبل

أحنعلىرأية:المعنىكاناللهالىرجعت)نفالصورة:اليقظةفيبهرأىالنبي)ن:قلناانأما

غى.والرضاعلالاتجالمنصفاته

3(،.0،31)صالشيهثهدفع.أبنظر:صررةاحنعلو6يارأب!:فالمعي!النيلىرجتلىان

أن-منهمااللهرضي-عاصابنعنروىماالمقامهنافي!الييالىالمنسولةا!اذيبومن

عروصر،كأنه...يتلالأنررلهأمردشابصورةفيتعالىالرحمنرأيتيماأسرىلما:قال!النبي

لا،تطروىما،قبيحكذبهذا:الجوزيابنقال01عرثهعلىمتو،حجابهعنهكفحين

عمله.عننعالىاثهفابحد،كذبفيولاصحيعفي

!اربهرأىاأنهفيكر!اللهرسولسمعتأنهالىامراةالطفيلامعنايضاروىماذلئ!ومن

منفراضوجههوعلذهب،مننعلانرجليهفي!،خفرفيبنورائاباصورةاحسنيخاالمامفي

الحديث.يضعكانعدى:ابنقالحماد.بننعيميرويهالحديثهنا:الجوزيابنقالذهب،

وقد...(32()صالثيهئهأدفعمجهولفكرحديثه:وتالتبوجههفأعرضأحمدالإمامعنهوسثل

وبين!البيعنهريرةوابىوأن!عباصاص!روايةإلىمنربةاخرى(حاديثالجوزيابنذكر

والنكارة،.الضعفغايةفيالأقلعلىأومكذوبةموضرعةأنها
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فلم.صفاتناصفاته:يقالأنهذاعلىالدالواللفظ.مليحةالحائطفيوالصورة

؟!يوهمهماإلى،للباطلإيهامغيرمنالمرادالمعنىعلىالدالالحسناللفظعنعدل

كما!عيسىبدنفييحلعندمافيهايظهرالتي-سبحانه-رتهصوالمرادقيل:ولثن

لكانمعتقدهمعلىسلمد!ان،ممنوعهذا:قلت...يسىصورة:أي،يزعمونه

،من.الصورصورةفي،مستقبلزمنفيحلولهعل-سبحانه-قدرته:حاصله

عيسى!بدنفيبحلولهمخصوصةليستالتقديرهذاعلى-سبحانه-وقدرته

مظهر،كلفيوظهروهصورةكلفيحلولهعلىقادر-سبحانه-هوبل،وحده

السلامعليهعيسىصورةفيحلولهعلقدرتهكانتف!نذلكعنننزهكنالهان

له-صورةالصورجميعجعللزم،سبحانهلهصررةعيسىصورةلجعلموجبه

فإنوأيضا:.قصدوهالذيالمعنىفيفوتهم-رأيناهكما-القدرةلعموم-سبحانه

دثه-متأصلةصررةعيسىصورة)ن:يقالانيمكنلا،معتقداتهممقتف!على

ف!نههم،بالعكسالأمربلصورتها.علىآدميخلقأنذلكعلىيكرعحتى-سبحانه

أقيبليكونعيسىبدنفيآدمصورةعلى-سبحانه-الثهظهريقولوا:أنيمكنهم

منلصورممصورتهبمشابهةليمكنهم-آدمأولادهمالذين-عبادههدايةإلى

)ا".،وضهيهأمرهوامتثالواتباعه،مقاصدهوفهم،مخاطبته

هذافيالتجسيم!ثركمنل!فلاتطريقكلالقومعلىفيقيمحزمابنأما

صحيح،ومعنىحسنوجهلهلكانأكصورتنا،إلايقللمرلو):يقولإذالنص

هذاتقولا:كما،والخلقالملكإضافة-تعالىالله-إلىالصورةنضيفأن:وهو

والصفةالثهتصويرأي:اللهصورةهذه:والحسنوالقبيحللقردوتقول،اللىعمل

،المخارجوسد،التأويلاتمنع)كشبهنا(قرلهلكنوخلقها.بملكهاانفردالتي

بطلانهيعلموهذا...ضرورةولابدوجلعزدتهآدمشبهةوأجبالسبلوقطع

،2(51/)تكعلىتعقيمافيمرةلايةالمألةهذهالباجىتاولوقد(25-27)ص:التوراةعل()1

.5(4)ص6(9/إتكعلومرةلالثة38()ص
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وأمثللهيكوناندثهوحاشواحد.معناهماوالمثلالشبهإذ،العقلببديهة

.6)1(شبيه

القديمالعهدفيكثيرةنصوص:-وتعالىسبحانه-لهالجوارحاثبات)3(

منالقوملدىالمقدسةالكتبتضمنتهماعلىللتدليلالنقديةالحركةعلماءأوردها

ذلك-ومن...سبحانهلهالجوارحاثباتجهةمنبالحوادثتعالىاللهت!ثمبيه

تعطىلاالقديمالعهدفصوصأنمنأنفاالباحثأشارمايوضحه!اولعل1041/منالفصل(

هوالصررةذكرتأويلفيحزمابنذكر.الذيوالوجهمشاغا...تأويلاتأويلهافرصةللقوآ

:ك)البخاريع!المفقالثريفللحديثتأويلهمفيعلماؤناذكرهاالتيالوجوهأحد

البىك:مسلم-العريماالغددارط16513/الاريفنح6227السلاآحبدءباالأص!ذان

اللهخلق5:!قولهمن26(ا-112)417025/الوجهضربمنالنهىبوالآدابوالصلة

اللهالىالصورة)ضافةأنمنحزمابنذكر.مامنهاتأوللاتبعدةالعلماءأولهفقد"صورنهعلآدم

الآيةعنأجزء"تقىؤطؤ!:تعالىكقرلهوالتكريمالتثريفبابمنالملكصيلعلتعال

أسورةا-الأقغآدئإتاقةونقؤيرف!ي!أ!صالحلانعلصبحلألهوفوله،الحجصورةمن2()6

اللهأنبمعنى،الصفةبمحىالمورةتكونبأنالحديثالعلماءأولكما6(لم)4الآيةمنجزءهود

فم،الجواناتجمغعنبلىلكفميز.،والارادةوالقدرةوالعلمالجاةمنصقهعلأدمخلقتعالى

أيراجع:تخطيطصورةلاصحنولةهناوالصورةتكريما.لهبالسجودأمرهمجنماالملاثكةعلميز.

3،.920،صالهشبهدفع

الىيعودبأنهتأويلوهناك،تعالىا"اليعود"صورته،قولهفيالضميرأنعلبناءكلههذا

اللهنبحهـلقولرجليضربرجلارأىالنييأنالحديثرواياتبعضفيجاءفقدمحينضخص

خلقتحالىاللهن!نالرجهفاليتقأحدكمضرب)ذا):!فقالوجهكأشهمنووجهوجهك

خلفةابتدأتالذيهرلأنهبالذكرأثموخص،المفروبهداصورةعلأيصورنه(علأدم

بهن!بأنهوتبكي!تهالضاربالرجلهنازجرفيبالغقد!النبيوكأنالمورةهذ.ع!!وجهه

أيراجع:شأنهوأعلىكرمهاالهأنحينفي،وقبحهمأممبتدللوجهوالضربوالتقيحالسب

52،.81،5/الاريوفتح28،92صالثبيهثهدفع

لمعليهاهوالتيصورتهعلمأخلقاللهأنوالمحنىآد،الىعلألدالضميربانثالثتأويلوفاك

الأطوارمنوكيرها...والعلقةالنطفةبأطواريمرفلمصورتهعلآدآخلقانهاوتتدلولمئتغبر

ك!االصفةبمعنىصورتهعلىآدمخلقاو16513:16،5/الباريقح:أيراجعذريتهفيالمقادة

صق.

التأويلاتذه3تأويلهيمكنفصبينكيروالفارقشاصعالرنانالواضحفمن،وبالجملة

التثيمافلزمهم،تأويلهنرصةياصحابهيدعلمالذيالتكوينصفرنصوبينعقلا،المقبرلة

والنجم.
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أافتحمثلالزبورفيداودإلىي!نسبهانصوصاالجاحظيورد:والأذنانالعينان،

-28و17/1أمزفييمكنانهصحيح6ربياسمعكإلىوأاصغرب،ياعينيك

الىهذاينسبأنالأولىمنولكنهذامنقريبةنصرصعلىالعثور،61/امز

ربه:منجاتهفيحرفياالملكيقولحيث(3717/أشأفيوبالتحديدأشعياء،سفر

انهالواضحفمن..."...وانظرربياعينكافتح...واصغربياأذنيك)امل

ناملاحظةمع...للحوادثتعالىاللهمضابهةإثباتفيهالذيالمقصودالنص

)1(.تعقيبدونالنصوصب!يراديكتفيالجاحظ

الباجىالدينوعلاءالخزرجىعبيدةوابىالمغريالسموأليشتيك:الإصبع!

أخذهاالذينالشهادةلوحيبانتخبر،الخروجسفرفينصوصالىالإشارةفي

:(1/318أخرفيهالنصيقول:تعالىاللهلماصبععليهمامكموبةالشريعةكانت،موسى

لوحين،الشهادةلوحيسلمه،سيناءجبلعلىموسىمخاطبةمنالثهانتهىولما)

النصعلىوالخزرجىالسمواليعقبلاحينفي..،.اللهلإصبعمكتوبين-حجرمن

الله-أنمع"الثهلإصبع:يقالأنيحسنكيفبأنهبالقولالباجييكتفيب!ئيء

العهدنصوصفيجاءمابكأمقارنهأماموقفهمنفاولابد(؟7.)صالن!صارىعلىالرد:ينظر)1

تعالى.دئهالعينباثاتللتجيممومةألفاظمنالكريمالقرآننصرصفيجاءماويينالقديم

فرصةتحطىلاالهااثراميرالمز،ولصزصالمذكورةاشيانمرصالنصوصانالواضحفمن

لىمابخلاف6بخكخبمإ...أذيكأمل):الصريحالتجيمفيمغرقةفألفاظها،للتاويل

خقؤنمتضتغة:!موصىخطابفيتعالىكقولهبالعينمتعلقةنصوصمنالكريمالقرآن

الفتكؤآضتع)ة!نرحغاطاثأنهجلوقوله93(،الآيةمنجزءطه:أصررة،غييئ

كما-كنآيةهناوالأعينالعينانالراضحفمن)37(،الآيةمنجزء!هود:أصورةايأغئيمتا

عظمتمنأن:المجازهذاحنفيوالرجه.الحراصةوالعنايةشدةعنالرازيالفخريقرل

الظرلذلكا-لةهيالتيالعينلفظنجعل،اليهالنظركيركاننيورنجتهاليهوميلهدثيءكايته

العناية.شدةعنكناية

اصحها:بمعنىالحالموضعفيأباعئتا!قولهأنعلبالتأكيدوضوحاالأمرالزمحريويزيد

الصوابعنصنقهيخايزيغأنتلكؤهاعامعهلثهكان،"باغئتااملتبما:وحققةعفرظا

أعدائه.منآحدعملهولينيةمجرللاو(ن

عادةلأنجع!انااقائلا:والجلالللعظمةأنهالجوزيابنفيرى)باعيا(قرلهيخاالجمعتأويلأما

.(13صالثبيهثبماأدفع6ويهناأمرنا:يقرلانالملك
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وسائرالإصبععنمنزهالمسلمينمنوالمحققيناليهودعند-وتعالىسبحانه

عليهما،)1(مكتوباللهوخط،اللهعملمناللوحينان:بعدهوسيذكر-الجوارح

.،3261/خرإلىأثير

هذافيالتجسيممشكلةمنالإفلاتحاولتالسامريةالتوارةأنالعجيبومن

سينينجبلفيمخاطبتهمنفراغهعندموسى،اللهأيأوأعطىلفظها:فكانالنص

قيأنهاإذتفلحلمالمحاولةولكن"اللهبقدرةمكعوبينجوهرلوحيالثمواهد،لوحي

هما،اللهصنعةواللوحان...أ:هكذالفظهـاجاء،!326/أخرالثانيالنص

لاال!نصلهذاالنهائيةالمحصلةأنالواضحومن،اللوحينعلىحفراهو،اللهخطوالخط

تعالى-در4الجارحةلاثباتللخوادثوالمشابهةالتجسيممنالأولالنصفيعماتخرج

كبير.علوا

من،18:23/صهم!أخرفيماآالمقاهن!افيوالباجيحزمابناوردوالظهر:الوجه"

تستطيعفلاوجهيأماقائلا:الربفاجابهمجدهيريهأنلموبعنطلبموسىأن

علىقف،بجانبيمكانذاهوالربوقالويحياالإنسانيرانيلالأنهتراهأن

حتىبيديوأظللك،الصخرةحفرةفيإجعلكأنىمجديمرإذافيكون،الصخرة

هذاأنكلاهماوإجمع..."يرىفلاوجهيوأماظهريفزىيديأرفعثمأمر

...الوجهمعالظهربإثباتخاصة،قبيحشنيعوتشبيهعنهالربيتنزهتجسيم

وامكنظهرووجهلهكانإذاانهفيتتلخصطريفةملاحظةهناالباجيويضيف

منشناعةأشدالظهررؤيةإذبالضرورةوجههيرىأنبالتاليأمكنظهرهيرى

)2(.الوجهرؤبة

الخزرجىعيدةأبىكتاب،(132)صاليهود)فحام...أيضاوينظر...99()صالتوراةعلى(1)

منالبههودمرقفحولالاجيذكرهماعلالتعفبالمطلبهناكايةفيوصياق!،246()ص

النجم

القرآنألفا!بينالفارقتبينايضاهنا...(101إصرالرراةعل،1191/الفصل:يراجع)2(

رؤيتهيمكنالظهرأنويؤكدالظهرمقابليخاالوجهيذكوالقديمفالعهد،القديمالعهدوألفاظالكريم

=.المجسمةمناليهودبأنالقولويتاكدحمتيقخهبالرجهالمرادأنيختضح،الوجهبخلاف
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ايضا-كالعادةولكنها،التجسيممنالإفلاتالسامريةالتوراةتحاولوكعادتها

منبدلاذاقإ،)ولفظيدي()منبدلا"غامي)لفظاستخدمتإذ،تفلحلا

الساذجةالمحاولةليفضحهركمافبقىالظهر،:للفظبديلاتجدلمولكنها،)وجهي

علىفقفبحضرقي،موضعذاهو:الله)وقال:السامريالنصهووها،الفاشلة

عليكبغماميوأظللالصخر،كهففيأجعنكجلاليعبورعندويكون.الصخر

.،تنظرلاوذاتي،جلاليظهرفتنظرغماميوأزيل،عبوريحتى

قولهفيتعالىدلهاليد)ثباتالسابقالنصفيالواضحمن:والذراعاليد-

يوردوهوالجاحفعثمانأباولكن.،.يديارفعثم)وترله"بيدي)وأظللك

كثيراتكررنصإلىيشير-الربوبيةوعظمةالألوهيةجلالمعتتنافيالتيالنصوص

اصائيل:لبنىالتوراةفيقالالله.وأن..):قالحينماوغيرها-الخمسةالأسفارفي

سفريفيمتكررنص.وهر)1(.000،مصر.أهلمنأخرجتكمالشديدةبذراعي

العبوديةنيرمنباخراجهمإصاثيلبنىعلىالربامتنانعنتعبيراوالتثنيةالمزوج

البروتستانتية:وفي،مب!وطة:الكاثوليكيةفيوبذرإع،61/أخرقويةييدصمرفي

وبذراعقويةبيد"التعبيرينبينال!نيةسفريجمعثم..6،6/أخرممدودةبذراع

،791/،551/،4/34أتثالكاثوليكيةالنسخةمنكثيرةمواطنفي،صبسوطة

يخهاجاءالتيا،ياتكلفيتماماواضح،الوجهأللفظالمجازىفالمعىالكريمالقرأنفيأما-

جلا-الرحمنأصورةؤآفيكزايراآلحتلذوزئكؤخةؤبنقئ!قان!غف!انقكأأ:نعالكفوله

...القصصأصورةاؤخقةرإلأقالأثنكأا:شأنهجلاوقوله.،)26-27(ا،يتانجلاله

شيءكلانالآيتينمضكانهـالا،الذات()الوجهبالمقصودأنالراضحفمن،)88(الآيةمنجزء

كيرا.علواذلكعناللهتعالى.وجههالاوعلكيفىاللهفي

ذكرهماهروالحقوشوهعرفالقصةهذهفيالقديمالعهدنصأنالراضحفمن...هذاوعلى

زثلاؤزئةؤكتة،يييقيتانوضىضآةؤتما):تحالىقرلهفيالمرقفهذاعنالكريمالقرأن

تخلىفقئات!يققتزفترتاتةآضصتقرقإيئآفجبليإلىآنظزؤقيهننتزفيقنقاؤإقيذأنظزأرن

اؤذؤاتأإقيكنئثشتختكقاكافالتققمآضيقائو!تىؤخزذ!اتجغقةدلتخنلزقةر

لم.(1)43الآية...افاياعرأمورة"آتئؤييى

.(701)صللجاحظالنصارىعلىالرد:يراجع()1
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رفيعة،ذراع):بلفظأحياناتأتىالبروتتانتيةأنملاحظةمع.الخ،.2680/

،.ممدودةذراع"وأحيانا:

يأقي-المواقفهذهمثلفيالمعتادةالمتهافتةمحاولاتهاوفي-السامريةالتوراةأما

منكحالهناالسامريةالتوراةوحال..بسيطةوقدرةثديدةبيدهكذا:فيهالفظ

النصصحةفبافتراض.عميقمحيطقاعفيصغير.فغرقجدولمياهمنالنجاةأراد

فنوفيه..بسيطةوقدرةشديدةبقدرةهكذا:اللفظيكون،بالقدرةاليدوتأويل

فيوش!يطةشديدةالقدرةتكونكيفاذ،فيهماوالسذاجةوالتناقضالتهافت

)1(.3الواحدالوقت

قولهفيكمابالقدرة،تعال*المنوبةالدأولوافدأنفهمالملمبنملماءبأنهلاعلبعزضقد)1

يضا!:بتولهمعارضوهذا(،01)الآيةمنجزءالفغ:أصورة،أكد!تمقؤقىآدئيمائذ)نعالى:

كلسنيةالعربكلامفيبانالجرزىابنوأجابتثنلمالقدرةبمعنىاليدكانتفلراييذئخققث

:-حزامبنعروةوقال.قدرةبهلييى:أي.يدانالأمربهذاليلي!:كقولهمالقدرةبمفىاليدين

يدانالضلوعفكضمتبمالناماوالله.اللهشفاكفقالا:

أسورةاتئريمغونآت!إئايائيلأتجتيئقاؤآلئقآة):تعالىقرلهفيكماالقوةبمحنىالدتكونوقد

كناليئتتئوطتانييذاةتك):صبحانهكقولهالنعمةبمفىاليدتاتىوقد)47(،الآية:الذاريات

ياضرالدينذاالانسان)ن:الزنخريهـلقولا6()4الآيةمنجزء:المالدةأصورةأتحفاتثتآة

عملفيتلحتىبغيرها،تباشرالتىالأعمالصانرعلىباليدينالعملفغلب،بيدهأعمالهأكئر

عملتهمماهذا:وقرلك،عملتهمماه!اترلك:يينفرقيبقلموحتى..يداكعملتمماهو:القلب

.يداك

عبارة!ي!ذئنخصهيضا):وقولهاكتآغيتثأئييئا):تعالىتوله:الأصفهانيالرافوقال

اختصاصلناليتصور)اليد(لفظوخصوجل.عزلهالالضالذيباخزاعهلخلقهتريىعن

فيكالاءلي!فيوالاء.لهمرضحتهاالتيبنعمتي:مفاهرقلثبيها.منهلتصررلا،المعنى

نعمتايومعهخلقته:ومعناه.صيفهمعهأيبيه،خرج:كقولهمهوبل.بالكنقطعته:قولهم

.الكبرىالعادةبههابلغرعاما)ذااللتانوا،خرهـلةالديخوبة

ثبهدفع:يراجعأ(آ.وبأبترصطغيىمننجفي:أيأختغالذئيتا!:القاسميوقال

عليهما،.الكوثريزاهدمحمدالئيغ/وحراشي(41،51)صالثبيه
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نيالثالفك2ا

نيلألمكاوالمتعيزا

الألوهيةلجلالالمنافيةالنصوصعنالحديثإطارفيالثاف!الفرعهوهذا

تعالى-جسمافمادام،الارتباطتمامالأولبالفرعمرتبطوهو،الربوبيةوعظمة

جسم.فهو-كبيراعلواتعالى-متحيزاداموما،مكانفيمتحيزفهو-كبيراعلوا

منبهبأسلاحيزالهافخصصالباجيالدينعلاءالقضيةهذهشغلتوقد

والتعقيببرصدهسارعوامانيةالتحيزمنهيفهممافيهنصإلىأتىكلما،كتابه

خلاصةتصنيفويمكن...واحدموضعفيالقرافيالدينشهافيوشاركه،عليه

يلي:فيماذلك

نورمنوعمودنهاراسحابمنعمودفيمعهميسيرتعالىالرب)1(

لبلا:

يسيرائربوكان)يقولاللىي2-13/1،22أخرنصهتاالبأجييذكر

لهم،ليميىءنارمنعمودفيوليلا،الطريقليهديهمغماممنعمودفينهاراأمامهم

منليلاالناروعمودنهاراالغمامعموديبرحولموليلا.نهارايسيروالكيوذلك

)1(.ذلكعنمزهاللهانالباجيويرى.(الثصعبأمام

فيها:-تعالى-الئهوحلولالاجتماعنحبمةبتعلقما)2(

-الخروجسفرمنفصوصعدةخلاصةأومعنىوأورداوالقرطميالقرافياهتم

...بصناعتهاأمرهمالتيالخيمةفي-القومزعمفي-تعالى-اللهتحيزتثبت-وغيره

الغمامفي-تعالى-اللهمجيءلثتكثيىنصوصاهناكأنوالواقع...39()صالترراةعليراجع()1

هنا:-الكاثوليكيةالنخةتعيقولقول...حصرهايمكنلابالذاتالخروجصفرفيوهى

عمودمنها،الإلهيالظهورعلتدلمختلفةوجوها(الأولىالخمةالكتب)أيالتوراةيخانجدا

المرافقالربمجدوأخيراايلرهي(،)تقليهدوالغمامالمظلمواليم(يهوى)تقليدالناروعمودالغمام

ذلكوكل...كهتوقي()تقيدنفسهالربتحرككماتتحركاكلةناروهو16()24/للغمام

(175.1)ص)7(أهاث!اصتعمالها.ملالصوفياللاهوتعلماكثروصورامفاهيميصكل
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بينهمفيمافأسكنمقدساليهـلصنعون...):(51/2،89يقولهذاوفي

المسكنشكلمناريكماكلبحسب،.وسطهملأسكن:البروتستانتيةأفي

والكهنةوأدواتهاومذبحهاالخيمةوصفوبعد،تصنعونكذلكآنيتهجميعوشكل

إسرائيل،ببنىاجتمعهناك...):(9/2436:4أخريقولإلخ...وملابسهم

وبنوهوهارون.ة.والمذبحالموعدخيمةوأقدس.بمجديالمكانذلكويقدس

فيعملون:إلهالهموأكونإسرائيلبنىوسطفيوأسكن.كهنةليليكونواأقدسهم

الربوأنا.وسطهمفيليسكنمصرأرضمنأخرجهمالذيإلههمالربأناأنى

موسىواخذأ:فيقولالخيمةمهمةليفصل،337:11/أخريأق!ثم،.إلههم

الموعد،خيمةوسماهاالمخيمعنبعيدا،المخيمخارج،الربأيألهفنصبهاالخيمة

موسى-وكان.المخيمخارجفيالتيالموعدخيمةإلىيخرجللربطالبكلفكان

وينظرخيمتهبابعلىواحدكلويقف،كلهالث!عبيقوم-الخيمةإلمماخرجةذا

الشعبكلرأىاذاوكان.مرسىيكلمالربوكان.الخيمةيدخلحتىموسىإلى

بابعلىواحدكلويسجد،بأجمعهيقومالخيمةبابعلىواقفاالغمامعمود

".صديقهالمرءيكلمكما،وجهإلىوجهاموسىالربويكلم.خيمته

يقدروهلم-إذتعالى-اللهعلىالطائفةهذهلجرأةفانظر)قائلا:القرافيويعقب

لفمؤؤيلأتلإيهتمتحتتمتيماففمقؤتل)بجلالهيليقبمايعاملوهولمقدره

تعالممابالثهاستخفافهمفانظر...)أسطر:بعديضيفئم...،)1(!تكيسئونيخقا

،السبابفيالإسهابغايةوهذه،الركابمعويسير،القبابتحويه:الغايةهذهإلى

آئتصيز!آلشييغؤفؤءفتئكي!ئلإءقيسق):تعالىهربلايأرباببربيليقلاومما

منضيءيشبههولا،والسكناتبالحركاتيوصفرلا،الجهاتتحويهولا

)2(.المخلوقات

.القرةصورةمن)97(الآيةمنجزءالقرآنيوالنص،(438)ص:الفاخرة1،جوبة(1)

أيفا.ويرا،الورىصورةمن(1)1الآيةمنجزءالقرآنيوالنص385()صالابق،)2(المرجع

اححوهامالفادمنالنصارىدينلاباوا!ع!م2(،52،253)صالخزرجىعيدةابىكتاب

للاختصارمراعاة،الامريالنصوبينالمذكررةالنصرصبينهنااقارنولموهذا،(591)ص

إلا-التحيزورطةمنل!فلات-الألفاظبعضصححت!انالامريةنالترراة،الظريلوعدم

...فيهمتجزاوكونه،مكانيخا-كبيراعلواتعالى-الربحلولثتأخرى(لفاظاتركتانها

الامرية.التوراةفيبنظائرهاالمذكورةللنصرصصريعةبمقارنةهذاويتضح
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بينهم:ومقيموسطهمفيصاكن-تعالى-الرب)3(

نصين:المقامفيالباجيأورد

بأنإسرائيلبنىمرقائلا:موسىالرب)وكلم:51،3/أعديخاأحطهماة

كانوسواء.بميتمتنجسوكل،سيلانبهمنوكلأبرصكلالمخيممن!حدوا

أناحيث،مخيمهمينجسوالئلاتبعدونهم،المخيمخارجإلىتبعدونه،أنثىأو!!ا

السامرية:التوراةوفي...وسطهمفيساكنالبروتستانتية:أ.وسطهمفيمقيم

فيهاحالأناالتيمنازلكمتنجسواولا:الباجيوعند،جملتهمفيحالجلالي

،6.بينكم

ف!ن،منازلهمفيبينهمالحلؤلعنمنزه-وتعالىسبحانه-اللهبأنالباجيويعقب

فعلمهقلنا:بها.علمهإحاطةعنوكنايةمجازا،فيهاحلولهلفظاطلقلعلهقيل:

ينسجونكماايضابهمينجسوهفل!بمنازلهميختصولاإيضاالمحلةبخارجمحيط

عن!لهم،)1(.

أرضتنجسواولا):الباجيلنصوفقايقولالذي35،34/أعدفيالأخر:

البروتستانتية:وفيوسطها.فيفقيم:الكائوليكيةأفيفيهانازليفإف!عكبهم

الحالاللهأناأنىأجلمن،فيهاحالةملائكتي:السامريةوفي،وسطهافيسكنن

.،إسرائيلبنىجملةحال!-:فياللهإنني:السامريةوفيإصاثيلبينيبين

وتعالى-سبحانه-وأفه..أ.:يقولإذتعهيقهاطارعنالباجيتعقيبيخرجولم

)2(."بينهمالحلولوعنمسكنهممنأرضفينزولهعنمنزه

ويثلونويكلمونه،،ويرونهالب!ثمو،لأاليهيأتيمكانفي-تعالى-الرب()4

محضرته:وشركون

كثيرضي،وسابقهالفرعهذافيذكرهسبقبمابالغاارتباطاالعنصرهذايرتبط

في-كبيراعلواتعالى-اللهوجودإثباتصراحةمنهيفهمماآنفاالمذكورةالنصوصمن

.(131)ص:التوراةعلى()1

.(512)ص:الابق)2(المرجع
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مجيءفيواضحهوكماالخ...ويكلمونهويرونهالبصراليهيات!،بعينهمكان

وابيهر-ونادابوهارونموصبصحبة-إمراثيلبنىرؤصاءمنالسبعين

مسألةفيوكذلك،،4/29:11أخرعندهوشربهموكلهماصانيلإلهورؤيتهم

قليل.منذالمذكورةالاجتماعخيمةأوالعهدخيمة

وراى،الباجيالدينعلاءأوردهمابمرضعينالمقامهذافيصأكتفي،هناومن

وعلا:جلالخالقحقفيوامانيةللتحيز)ثباتافيهما

فيالولدانازدحمحينماإسحاقزوجةرفقةانمن25،23/أتكيخا:أولهما

تسأل):البروتسانتيةويا،الربتتثيرأر:الكاثويكيةفيكما-مضتبطنها

،.اللهمنللطلبمضت):السامريةوفي،الربلت!شخيرا:الباجيوعند6الرب

لأناهلالشترفقةبأناولهماتتعلق:زاويتينمنالقصةهذهالباجيوينتقد

موضعوهى-الثانيةوتتعلق...وتعالسبحانهفياطبهاأنولاتعال-اللهتخاطب

لتستخيرهرفقةاليهقذهبمكانفياللهبرجودلثعراللفظظاهربأن-الاستشهاد

.)1(
الىيشيم)ذ،الباجيانتقاديؤيدالكاثوليكيةالن!خةوتعليق...ميهوتستثيره

فيخاصة-الربرأىلاس!تطلاعالمقدصالكت!ابفيعديدةطرقوجرد

كليقصدهاالتيالاجتماعخيمةأوالعهدخيمةعنيتحدثالذي33،7/أخر

مكانزلارة-الت!عليقيقولكما-شكبلانالمقصردهناأما-الربيطلبمن

)2(.الربفيهيتجلىمقدس

ينزلا-فميةدخلاذمرسىوكان:)يقولالذي33/9،أخرفي:ثانيهما

الباجينسخةففي...،موصىالربويكلمالخيمةبابعلىويقفالغمامعمود

موجردهرمافذكراحتاطثم،النصظاهرإلىنقدهفوجه)الرب،لفظيوجدلا

يكلمالسحابأنعمودأريدإنا:يقرلإليهولنستمع...الحاليةالشخفي

.78()ص:التوراة!له(1)

1(.50)ص)4(رتمهامىيراجع:الكانرلييهة)2(الخة
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فيبهلمه،العمودفيينزل-سبحانه-اللهانأرلددان،البطلانظاهرفهذا،مرسى

الربوكلم)فقولهايضا:.موسىخدمةالىالنزولعنمنزه-سبحإنه-فالله

الجهة،:يوهم33،11/أخر،وصاحبهأخاهالمرءيكلمكمامواجهةموسئى

")1".ذلكعنمزه-سبحانه-والله.والجسمية،والتحيز

.(101)ص:الترراةعلى)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالحتابنقدفىالمسلمين6علماجهود023

لقالثاالفر!

وتعاد-سبعانه-إليهالذميملأالبش!يلأوالصفاقالأفعالنسبة

بعض-وعلاجل-الخالقإلىتنسبالقديمالعهدفيالنصوصمنكثيرورد

الدراسة-موضوعالفزةفي-النقديةالحركةعلماءقام،البشريةوالأفعالالصفات

وعظمةالألوهيةجلالمعيتنافىلمارصدهمإطارفيفيها،ماإلىوالتنبيهبرصدها

المنسولةإلبشريةوالأفعالالصفاتبعضتكونأنالعجيبومن...الربوبية

حينمابالكفما،بهالاتصافمنوششنكفونالبثر،منهيأنفمماوجلعزللخالق

وتعالى.صبحانهالعظيمللبارئت!نسب

والاسزاحة:التعب(1)

من-تعالى-الثهانتهاءعن2-2،3/أتكفيجاءماالباجيالدينعلاءتناول

المابعاليومفياسزاح-كبيراعلواتعالى-وأنهأيامستةفيوالتكوينالخلقأعمال

الباجيويعقب،اسزاحفيهأنهاجلمنالسابعاليومهذاقدس-تعالى-اللهوأن

والتكوين-بالأمرأفعالهمنفاما،العبينالهمنعلىيطلقإنماالاستراحة):بأن

)1(.،ممتنعحقهفيفذلك-فيكونكن:لل!ثيءيقول

والتدبير:-الحكمةأواتعداالجهل()2

الله-إلىفيهاينسبوالتيالداثرةهذهفلكفيتدورالتيالنصوصهيكثيرة

...-تعالى-تدبيرهخطأاكتشافاوالأشياءحقاثقمعرفةعدمكبيراعلواتعالى

.إك

آدمعنيتحدثالذي(38:01/أتكعلىتعقيباالباجيورده01ماذلكمن

وهوالإلهالربخطاوقعفسمعا":فيقرلالمحرمةالثمجرةمنأكلهمابعدوحواء

مصطلعباستخد!متتهعلقطريفةملاحظةالكاثريكيةالنخةوتجدى(27،28)ص:التوراةعل(1)

لنالبتشريحةلأنالأمرهذاتحمدالمؤلفأنوترى،البتيرمامنبدلاالابع،اليومأ

17،.:3112/أخرسيناءفيإلاتفرض
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وأمراتهآدم(:البروتحتانتيةأفيالإنسانفاختبأ،النهارنسيمعندالجنةيخاسمشى

أين:لهوقالالإنسانالإلهالربفنادى.الجنةأشجاربينفيماالإلهالربوجهمن

،.،..فاختبأتعريانلأنيفخفتالجنةفيخطاكوقعسمعتإف!:قال3أنت

لاتعالىاللهانمع)؟أنتأين:وسؤالهآدمعليالربمناداةمنالباجيويتعجب

،)1(.مكانهولاآدمعليهيخفي

نزولعنحديثن2،2-ا180/أتكفيماعلىايضاتعقيبهبهذ!ويتصل

النصيقول،وعمورةسدومأهلخطاياعنبلغهمماللتحققعلياثهمنالرب

قدوخطيتهمكثرقدوعمورةسدومصراخهاإن:الربؤقال):البروتستانتي

.،فأعلمدالا،الىالآتيصراخاحسببالتمامفعلواهلوأرىأنزلجدا.عظمت

نأعنمنزه)وتعالىسبحانهلأنه،الكلامهذايقالأنيحسنلاانهالباجيويرى

القرافيويقول.)2(،وجودهقبلالأزلمنشيءبكلعالمهوبل،شيءعنيشعلم

،بالمغيباتالعلمعدأالىتعالىالبارينسبةالكلاأهذاوفي):النصهذاعلىمعقبا

غايةفيكلاآوهذا،تعالممااللهعندمتهمونوأنهم،الصدقعدمإلىالملاثكةونسبة

1(

2(

.6انتاينأبلل،انتكيف"لفظالامريالنصكاتبوضعوتد.33()ص:التوراةعل

بينافاعلاقةفلافاختات(،عريانلأفيأ)خفتهكدا:جاءتآدم)جابةأنالمحرتهناونى

.والجرابالؤال

للأفلاتالاذجةعاولاكافيعادكاعلالامريةالتوراةتزالاولا،هذا73()ص:التوراةعلى

االه:وقال5هكذا:لفظةيأقييخها)ذالمذكورالصبمطالعةهنايتضحأعظمخطافيفتقعخطأمن

ضجتهاكيفيانطرالآنانحدرجدا.عظمتقدوخطيتهم،كثرتقدوعمورةصدومضجة

فاعاقب،"لفظوضمفيالتهافتمدىالواضحومن6نأعاقبلىالا،فأفنىصنحوا:الىالررادة

لماصريح)ئاتفيقاانبقةالعباراتأناذ،الأخرىالخفيالمذكور،فأعلمأ:لفظبدل

حقيقةيعلملمأنهصراحةييد،لأنظزالآنأنحدر5:الربلانعلىفقولهمنهالتهربحاولرا

بنفه.وبرىليعلموالأكحدارالنزولإلىفاخاج11\مر

كانواإنباضهميحكم--عمهمفالرب،لبقمناسبغيربهأتراالذياللفظأنهذاإلى(ضف

فاعاقب6لالا5الأخيرالمقطعيأقيثم"فأفنىصنعوا)فميهمعنهمبلغهماصنعواحقا

فالتحريفلهوجهلاعجيبتولوهو.يعاتجهمفوفالحطيئةيصنعوالمكانواإناكم:رمعناه

ا،لفاظ.جمغلاوافعوالكذبظاهروالتديللانح
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التوراة،فتكونبكذبهالعاقلفيقطعالكراموالملائكةالربوبيةجلالعنالبعد

.)1(أالمطلوبوهروالتغييرالكذبعلىصثشملة

تتيحلعلامة-تعالما-الرباحتياجعن،12أخرفيجاءماهذامنوأعجب!

ليضرب-تعالى-نزولهعضد،المصريينبيرتعناصاثيلبنىبيوتتمييزله

ففي،المصريينأبكارجميعإماتة:وهىوالأخيرةالعاشرةالضربةالمصريين

ويجعلوهالفصحخروفدممنيأخذواان)صرائيلبنىالربيأمر7،/21أخر

بقوله:،12/13أخرفيذلكلهمويعلل،بيوضهمأبوابوعارضةقائمتيعلى

فوقكم،منوأعبرالدمفأرىفيها،أتمالتيالبيوتعلىعلامةلكمالدمفيكونأ

هذالتأكيدالنصيعودثممصر.،ارضضربتاذامهلكةضربةبكمتحلولا

لبنىالإلهيالأمرتبليغهفي،موسىلسانعلىالمرةهذهولكن،أخرىمرةالتعليل

فيجتاز...)لأبوابهمالعلياوالعتبةالقاثمتينعلىالدممنضيءيجعلإسرائيل

فيالعلياالعتبةأالبابعارضةعلىالدمالربرأىف!ذامصر،ليضربالرب

البروتستانتية،فيالمهلكأالمبيدياعولمالبابعنعبروقاثمتيه،،البروتستانتية

ضاربا،.بيوتكميدخل

يعلملاأنه-تعالى-اللهإلىفنسبوا...):فيقولالقرافيالدينشهابيعقب

بل-كبيراعلواقولهمعنالثهتعالى-ب!شارةإلاشيئايتضقولا،بأمارةيراهماإلا

مثقالعلمهعنيعزبلا،عدداشيءكلأحم!،علماضيءبكلاحاطتعالىهر

السماء،)2(.فيولاالأرضفيذرة

)1(

)2(

.(624)صالفاخرةالأجوبة

هذا...مختصراالباجيتعقيبجاء39صالتوراةعلولنظر:282-283صالفاخرةالأجوبة

علالدميكون13(12/12،أخرففيوقناقصةمضطربةالاسلةالتوراةفيوالنصوص

فلاالملاكيرا.،اللهلملاكعلامةيكرن2/1،23أخرفيانهحينفي.للربعلامةاليوتأبراب

الكاثويكيةالنخةفيايد،أهوهنا،المهلك5و...إصرافيفيبيوتبدخولللمهلكيمح

تهددالتيالأخطارمجدكانالذي،الثطان8بأنها72ص)9(ها!فياللفظهذاتفرالتي

البيرت.ابوابعلدمايضعونالناصكانضربانهمنوللحمايةوالعانلةالقطغ

الذيحةدمفياليدغصفيوايمثلةحالاالمصريالريففيالم!ثرةالثعيةالعادةلعل:وأتوال

فرعويخاوثياأصلالهالعل-والحاصدينا،عداءلشراتقاءوابرابهالتجدارعلطبهاثم

الض.هذاالقديمالحهدكاتبمنهاصتقى
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عنيتحدثوهو-بزعمهم-الربلسانعلىالنصيقولالتثنيةسفروفيوو

احجب:،الربأيأفقل)320،2/أتثلغيرهوعبادتهمإسرائيلبنىانحراف

لهم،أمانةلابنون-متقلبجيللأضه!مآخرتهمتكونماذاوأرمما،عنهموجهى

يعلملاقعالىأنهيقتف!،آخرتهمتكونماذاوأنظر):قولهبأنالباجيويعقب

سبحانهشيءعنهيخفيلا،يكونوماكانبماعالمف!نه،كذلكوليس.آخرخهمالآن

.(وتعالما،)1

:-فاتماعلىوالندمالحزن)3(

علىويندميحزنمنأناذ،والندمالحزنمنوكلالجهلبينوثيبنالارتباط

أكدماوهذا،فعلهعلالمزتبةللاثارمدركوغير،بعواقبهجاهلايفعلهمنهوشيء

دة-والحزنالندمتثبتالتيالنصرصعلىتعقيبهمفيالنقديةالحركةعلماءعليه

:-التاليالنحوعلى-تعالى

بداية،النقديةالحركةعلماءانظارالجزثيةهذهلفتت:-الإنسانخلقعلىالندآء

الخزرجىعبيدةوأبىالمغرب!بالسموألمرورا،الباجيحتىالباقلان!من

وهوالانتقادمرضعالنصبذكرالبدايةولتكن.القرافيالدينوشهابوالقرطبي

الإنسانشرأنالربورأى):الكاثوليكيللنصوفقا-يقول،65:75/أتك

فندميرمهطوالشرهو)نماافكارمنقلبهيتصورهماكلوأنالأرضعلكثرقد

الأرضوجهعنأمحو:الربفقالزقلبهفيوتأسف،الإنسانصنعأنهعلىالرب

ندمتلأن!،ال!مماءوطيوروالزحافاتالبهائممعالإنسان،خلقتالذيالإنسان

السامرية:وفي،علمتهمأنىعلىحزنتلأن!:البروتستانتيةأفيصنعتهمأنىعلى

،،.صنعتهملماتراجدتإذا

محزونامهمرم-تعالى-أنهمنالنصيفيدهماإلىبالإشارةالباقلانياكتفيوقد

،)2(.الأرضفيوالفسادالظلممنالعبادعليهبما

.(441)صالتوراةعل(1)

.(413)صافمهيد:ينظر)2(
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قبل-اللهأنلزمهالمقالةبهذهيقولمنأن)علىالمغربيحصبنالسموأليركزحينلا

تعالى،النقصمنذلكوغير،نوحقوممنسيكونبماعالمايكنلم-البئريخلقأن

)1(.،يكفرونعماالله

لامنيلحقإنماالندمإذ،محالتعالىاللهحقفي)الندمأنفيؤكدالقرطبيأما

الله-أنعنينبىإذ،كفراللهحقفيهذاواعتقاد،ومآلهعليهالمندوممصيريعلم

لانصهنا،)الندمولفظ-كبيراعلواذلكعنتعالى-متغيروانهجاهل-تعالى

اللهشاءإنفسأذكرهالقرافيتعقيباماقطعا،)2(0وباطلكذبفهو،التأويليقبل

معا.عليهماوعقببينهماجمعالقرافيلأن،التاليالع!نصرفي

إلهياحكماكانالطوفانانيفيدالسابقالنصأنمع:-الطوفانعلىالندأ*

النصيأق!...شرورهكثرتبعدماالإنسانخلقعلى-تعالى-اللهندمعلىمترتبا

علىالمرةهذهولكنأخرىمرة-تعالى-اللهندمليبينالعنصرهذافيمعناالذي

مذبحانوحوبنى):2،2-ا80/أتكألنصيقول...بالطوفانالثرإهلاك

محرقاتفأصعدالطاهرةالطيورجميعومنالطاهرةالبهائمجميعمنوأخذ،للرب

لعنالىاعودلن:قلبهفيالربوقالالرضا،راثحةالربفتنسم.المذبحعلى

حداثته.منذال!ثرإلىينزعالإنسانقلبيتصورهمالأنالإنسانبسببالأرضا

كلأميتأيضاأعودلا:البروتستانتيةأفيصنعتكماحيكلضربإلىأعودولن

عهدمرتبةإلىليرقى،911/أتكفيتأكيداالندمأمرويزداد...،فعلتكماحي

يذفكل،معكمعهديوأقيم):يقولإذنفسهعلى-تعالى-الربيقطعهوميثاق

ليتلفطوفاناليومبعديكونولا.الطوفانبمياهاليومبعدينقرضلاجسد

.،لأرضا

والتي-أوردهاالخيالنصوصمجملعلىتعقيبهفيالباقلانيالقاضييكتفي

تخطوا)قدبأنهماليهودعلىبالحكميكتفيإلخ...والندموالتحيزالتجسيمتوهم

.(133،413)ص:البهود)فحام(1)

في(،43،44)صاقوراةعلهـاجع...الإطارهناعنالاجيتعقبيخرجولم،(491)صالإعلام(2)

.2(48)صعل!!يهبدونالخي!بإيرادالخزرجىعيدةأبواكتفيحين
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عقبفقدالقرافي)؟(.اماوالاتحاد،التثليثفيالنصارىتبلغهلمحدإلىالجهلفي

يقتف!كلام"بأنهالطوفانعلىوالندمالإن!سانخلقعلللندمالمثبتةالنصوصعلى

والبداءالندممنالثريةصفاتتعزيهوأنه،صيكونمايعلملاتعالىاللهأن

أبمقتف!وهم،البداءيلزملثلاالنسخينكرونأخهمالعجبومن...والأسف

ثم...؟أعجبأمرهمأيمنادرىفما.والندأالبداءيعتقدون،)2(ال!نصوصهذه

،العزللاستحقضيعةوالىفعلهلووهر.الندمعلىوالندم،الندم:الكلامهذافي

اإ؟الأربابربالىنسبتهتليقفكيف

اشتمالعلىدليلأبلغوذلك.الملعونةالطائفةهذهقولجمنوتعالىسبحانه

6)3(.والتغييرالتبديلعنفضلا،والكفروالجهلالكذبعلىترراصهم

المغريىالسموألانفرد:-اصرائيلبنىعلىملكاشاولتوصيةعلىالندم8

-:يقولالذي35،/1هصما1فيوردتالتي،اجزئيةهذهإلىبالإشارة

هذاعلالموألويعقب)صرائيل،.بنىعلىشاولملكأنهعلالربوندم...)

هذهأننرىولسنا5:-قائلا،والحزنالندمنصوصمن،وأضرابهالنص

،)4(.عليهاللهصلوات-موسىعلىالمنزلةالتوراةفيكانتالكفريات

:-الظلم()4

كئيرفيوالجورالظلم-كبيراعلراتعالم!-اللهإلىالقديمالعهدنصوصتنسب

:-فقطنماذجبثلاثةالتاليةالسطورفيوسأكتفي.الأحكاممن

وزرإنمانيتحمللاوأن،اكتسببماامرئكليؤاخذبأنالعدالةتقف!ء

إلىإشارةالجاحظيعطىولكن...بينهماوالقربىالصلةتكنمهما،آخرانسان

،لمرتكبها)5(الرابعالجيلحتىالخطيئةبتوريثتقف!القديمالعهدفينصوص

134(.)1(التمهيد)ص

.الكلامصياقليتيممنهالابدكان،الاحثمنزلادة)2(

.2(84،294%صالفاخرة)3(الأجوبة

.،135اص:الهردآإفحا)4(

.،6017،01أص:النصارىعلالرديراجع)5(
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أنالأني...)العشر:الوصاياضمن-يقولالذي،25/.أخرالىيشيرولعله

...6والرابعالثالثالجيلإلى،البنينفيالآباءاثمأعاقب،غيورإله،الهكالرب

موسىلسانعلثالثةومرة34،7/أخرفيالربلسانعلىالحكمهذايتكررثم

14/18،)؟،.أعدفي

منبمنعهماوهارونموسىعقابقصةفيجلياواضحاالظلميظهركما*

التيالقصةوهىاقترفاها،خطيئةأوارتكابهذنبودون،المقدسةالأرضدخول

وهى3215/وتث2712:41/عدفيأمثلاالقديمالعهدفيكثيراتكررت

21،)2(.4/و326/و137/تثمعتتنافينصوص

اصتجابةعدمقعليلمن،1/101أخرفيماعكأيديناالباجييضيعثم*

البروتستانتيةأوفيقلبهقسيالذيهوالرببأنوهارونموسىلدعوةفرعون

تعالى--اللهمرادبأنالباجيويعقب...،فرعونقلباللهشدد:والسامرية

،الناصفيراهاالآياتليكثرقسي:قيلف!ن...لا.اضلالهم،عبادههداية)

بعدأنهمعل...غيرهليهتدىشخصيضلانيحسنوكيف:قلنا...فيؤمنون

)3(.وكفروا"الأياترأواتقبميته

،41/12أخرذكرهما،النصهذافيالواضحللظلمالباجيانتقاديقوىومما

الربوقال):-النصيقولا...فرعونقلبتقسيةعلىلموسىالربتأكيدمن

يدكفيجعلتهاالتيالمعجزاتجميع:فانظر،مصرإلىراجعاذهبتإذا:لموسى

أشدد:البروتستانتيةأوفي.الشعبيطلقفلاقلبهأقسىوأنا.فرعونأمامتصنعها

،،.قلبه

حزمابنقالهماذكرولوعالتثيةسفرفيبينالتاقضاتعنالحديثعدا،ولاالمطلبفيصبى)1(

وعدمالفرديةالمثرليةعنيتحدثالذى24/16،أتثمعالمذكورةالنصوصتناقضعن

الآباء.بذنوبالأبناءمؤاخذة

عنالحديثعدا،ولالمطلبفيصبقوقد(...145،ص911)ص:التوراةعلىيراجع)2(

الله.بحمدهنا)عادتهعنيغنىبماالقضيةهذهفيالقرلتفصيلالعددصفرداخلالتناقضات

29(.)ص:الترراةعلى)3(
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-:والخيانةالغدر(5)

هذافيتمادوبل،!دلهوالخيانةالغدرنسبةعن"-الثهلعنهم-اليهوديتورعلم

الغدرإلىالخلقتوجيه-وتعالىسبحانه-اليهينسبوااندرجةإلىوالكفرالمغى

لسانعلىيقولالذي3،22/أخرنصفيالوضوحكلواضحوهذا...والخيانة

:فرعونالىوالدخولبالدعوةلتكليفهالأؤلىاللحظاتفي،موسىمخاطباالرب

لاأنكمتمضونحينمافيكون.المصريينعيونفيالشعبلهذانعمةواعطى...أ

نريلةومنجارتهامنامرأةكلتطلببل،،تنصرفونلا:الكاثوليكيةأفيتمضرن

وثيابا،،وذهبفضةمنأوافي:الكاثوليكيةأفيذهبوإمتعةفضةامتعة،بيتها

في-الالهيالأمرهذاويتأكدالمصري!ن،.فتسلبونوبناتكمبنينكمعلىوقضعونها

بنونفذوبالفعل.أخرىمرةبهموسىالربأمر)ذ-11/2،3أخرفي-زعمهم

كا)صرائيلبنووفعلأ:35-36،/21أخرفيلماوفقاالإلهيالأمرهذااصائيل

الربوأنال،وثياباذهبمنوأوانافضةأواف!المصريينمنفطلبوا،موسىأمر

،.المصريينسلبواوهكذالداها،فأعارهم،المصريينعيونفيحظوةالشعب

-:زاوبنبنمنالنصوصهذ.علىالحزرجىعببدةأبووبعلق

فعلوااصرائيلبنىأنمن،النصرصهذهمثلبهيتأولأنيمكنما:-الأولى

الأثصياءهذهأنآخر:بتعبيرأو،المصريونبهأذلهمالذيالتسخيرمقابلهذا

أبووشقب...سخرةبهامكلفينكانواالتيالأعمالاعنإصرائيللبنىأجرةالمنهربة

وانا،مصرأهلمنوالمسلاينالأراملعلىأجرةاصائيللبنىكانمابانهعبيدة

)1(.مملكتهرأهلفرعرنعلىأجرتهم

محمد!مميدناالمرسلينخاتمبموقفالموقفهذاعبيدأبويقارن:الئانية

العريز:الكتابفيعليهاللهأنزلحيث،المدينةإلىمهاجرامكةمنخروجهحين

..."صغرتاأجرة5-عدةأبوفىعمنط-)صيلبىترلالحايةالنصرعىفيي!:ت!لليتولتد()1

مراجعةأنا؟لبالاضافةالمذكررةالنصوص(لفاظمنالمفهرآهرعيدةأبوذكر.الذيهن!وافول

عدةأبو)يىذبماصحةبوضوحتبرز2(.:1،1/.احكالحكمةصنرفيجاءما
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1(.)!قلقاأإلىآلأقتنبوأئؤذأنيا"ئزكثماللةإن)

وتعالى-سبحانه-اللهإلىينسبأنيليقلاأأنهفيرىالباجيالدينعلاءاما

ويذهبوابهم،ويغدوابعد،فيماويخونوهمالناسامتعةيستعيرواأنالناسيعلمأن

بها،)2(.

:18/1،8أتكفيإبراهيمعنالمذكورةالقصةهناقيز:-والثربا!ل)6(

وهوممرابلوطعندلهالربوتراءى)هكذا:-الكاثوليكيةالنسخةفيتأتىوالتي

واقفونرجالثلاثةفإذاونظرعينيهفرفع،النهاراحتدادعندالخيمةنجبابجالس

:وقال،الأرضإلىوسجدالخيمةبابمنلقائهمإلىبادررآهمفلما،منهبالقرب

الماءمنقليللكمفيقدم،عبدكعنتجزفلاعينيكفيحظوةنلتإن،سيدي

قلوبكمبهافتشدونخبزكسرةوأقدمالشجرةتحتوتسزيحونأرجلكمفتغسلون

فأصرعقلتكماافعل:قالوا.بعبدكمجزتملذلكفإنكم،ذلكبعدتمضونثم

النعمال!ميذمنأصواعبثلاثةهلمى:وقال،سارةإلىالخيمةإلى)براهيم

طيبا،رخصاعجلااليقرقأخذاعماأبراهيم.وجمادر...فطائرواصنعيهأفاعجنيها

اعدهلمذيوالعجلوحليبالبناأخذثم...)عدادهفيفأسرعالخادمإلممافسلمه

فأكلوا،.-الشجرةتحتمنهمبالقربواقفوهو-أيديهمبينذلكوجعل

،حزملابن-غياببعد-فيهالمجالفنفسحعليهاالتعقيبأما...القصةهذه

الضلالقليلمنبالثهنعوذ،شنيعةالبلاءمنآياتالفصلهذافي):يقولإذ

فأسرعلنفرالثلاثةرأىؤأنهلإبراهيمتجلىتعالىاللهأنإخباره:ذلكفأول.وكثيره

بالعبودية:وخاطبهموسجدإليهم

أشداهوبل،كلفةبلابعينهالتثليثهوفهذا،اللههمالثلاثةأولئككانفإن!

وقد.التشخيصمنيخربونوالنصارى،ثلاثةبثمخوصإخبارلأنه،التثليثمن

الناء.سورةمن)58(الآيةمنجزءالقرآنهـ!والنص،2(94)صالخزرجىعيدةأبىكتاب(1)

ينبماأنبيناالحادثةهذهعلىالتمقبالاجييعاود39(ص)ويخا،(09)ص:الترراةعلى)2(

كلمةأحذفالأولىمنأنالاحثويرى،6الرائعتقبلهتكادلامما5النوصهذهفيالربالى

01أصلا،الرائعتقبهلى"الأمرهذالأنتكاد،
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كما-وهذاالتثليثإثباتفيالقضيةبهذهالاحتجاجالنصارىكتببعضفيرأيت

الفضيحة.غايةفي-نرى

فضائحذلكفيفعليهم-يقولونوهكذا-ملائكةالثلاثةأولثككانهـان

:وجوهمنفاحشوكذبعظيمة

ثلاثةلهتجلىدمانما،لهتجلى-تعالى-اللهنجأنيخبرأنوالكذبالمحالمنأولها:

الملانكة.من

ضلالفييزيدأنناوهذا،الواحدبخطابالملائكةاولئكيخاطبوأنهوثانيهما:

.الخطابهذافيمحالأيضاوهذا،الفصلهذافيالنصارى

لغيروخليلهالثهرسولايسجدأنالباطلمنف!ن،للملائكةسجودهوثالثهما:

وأولابدكذبةفهذه،سجددلهبلقالوادان.كذبةفهذه،مثلهوفخلوقتعالىالله

ماأشدالبليةرعادتإحداها،منولابد.المتجلونالثلاثةهمعندهماللهيكون

كانت.

وهوتعالىالثههوبذلكالمخاطبكانف!ن،عبدهمبأنهلهمخطابهورابعها:

نأدثهفحاشالملاثكةبذلكالمخاطبونكان.دانالبليةعادتفقدله،المتجلى

نأالمحالمنأنمع،مثلهومخلوقاتعالىاللهغيربالعبودية!إبراهيميخاطب

واحد.بخطابثلاثةيخاطب

منكسرةوأقدم،أرجلكمفيغسل،ماءمنقليليؤخذ):قولهوخامسها:

تعالى،اللهالخطاببهذاخاطبكانلئن:الحالةفهذه،قلربكم،بهاتشتدالخبز

بذلكخاطبدان...الفمتملاوالتيبعدهابقيةولا،لهاسوىلاالتيفهي

بأكلقلوبهمتشتدلاالملائكةانيجهللا!إبراهيملأن.أكذبفهذه،الملائكة

ناسا-ظنهمقالرا:فإن...سمجةباردةكذبةحالكلعلىفهذه...الخبزكسرة

إبراهيميسجدوكيف...لهتجلىاللهأنيخبرالخبرأولفيلأنكذب،قلنا:هذا

.الضلالهذامنلهحاشا3،طريقعابر:ايأطريقلخاطرويتعبد
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المقدال!الحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود042

نألهوحاش.واللبنوالسمنوالمشوىالخبزأكلواأنهمإخبارهوسادسها:

الملائكة.عنولالا،تعالىاللهعنخبراهذايكون

المنيرالحقمن-بهالمصدقينعقوليشبهالذي-الفاضحالباردالكذبهذاأين

ؤتقذ)نفسها:القضيةهذةفى!اللهقولمن-اليقينضياءعليه-الواضح
عل-مه

يجخلضآةانق!ثقتاشقنمقاكشقناقائوأيآلئ!ثثزتهيئإثززشفتآضآةث

قالوأ،يخيقةيثهتمؤأؤتج!مقتيزفتم)تي!تيئلآاثدص!ثمزءاق!ا!خييؤ

ءهـ،
.(1)!قؤمبلوءإلنز!يمدتآاإناتخفسا

كئير،)2(.العالمينربلثهوالحمد.الكذبظلماتمنالحقنورهيهات

الكمالمعتتنافيبشريةأفعال:والمجيءوالذهاب،والنزولالصعود)7(

سهولةبكلوتعالىسبحانهالعظيمالخالقإلىالقديمالعهدنصوصتنسبهاالإلهي

خل!ك"ومق

ليستمتعالجنةفييتمشى-بزعمهم-شخصاالإلهنجد،3/8أتكفي!

فسمعا)...وحواءآدمعنيتحدثوهوالكاثوليكيالنصيقول،العليلبالنسيم

ماشياالبروتستانتيةأفيالنهارنسيمعندالجنةلايتمشىوهوالإلهالربخطىوقع

)1(

)2(

7(.6،0)9الآيتان!هردسورة

أبوأكتابوالميحيةالاسلامبين،73()صالترراةعلايضا:وينظر،1156،157/الفصل

والنسخة،هذا...376-377صالفاخرةالأجربة،245(،244)صالخزرجى(عبيدة

يمكنجديدةأبعادتضيفبل،تماماحزمابنمعتتفقالنصهداعلتعليقهاياالكاثوليهية

هذهعليناتقص):29()ص)1(رقمهاث!فيالتعليقيقول،القصةهذ.نقدفياصتخدامها

هما،)رجلان-سافقه22(و13و01وا)الآياتللربظهور-الهائيتحريرهالا-الرواية

الذينالثلاثةوالرجال.والجمعالمفردبينآياتعدةلاالنصويتكرر.911/بحسبملكان

يكشفل!الذي،الثالوثصرعن)علانالكيةآباءمز،كثيريخهمرأىقدبالمفردإبراهميخاطبهم

فيتديمةاسطورةاليهوىالمؤلفاخذوقد.91الفصللروايةتمهدوالروايةالجديد.العهدفيإلا

علىتدوررواياتنواةتشكلالقصةهذهوكانت.اله!ناثمخاصثلاثةيخهايدخل،صدومتدمير

إبراهيم.رواياتإلىضمت،لوط

http://www.al-maktabeh.com



!ا2االأولالباب

ويكتفي،،.الجنانفيمتسايرا:السامريةوفي...النهارريحهبوبعندالجنةفي

)1".متجسداماشياكونهعنمنزه-تعالى-اللهأنببيانتعليقهفيالباجي

الخلافق،يفعلماذاليرى-بزعمهم-عليائهمنالربينزل،هلمااأتكوفي8

ئمآدم"...بنوبنافاالذينوالبرجالمدينةليرىالربفنزل...):النصيقول

،الأرضفيتفريقهمبهدت،البشرلغاتفيبلبلةليحدثأخرىمرةينزل

هو:الربوقال)::11/6،8أتكالنصيقول...مدينةبناء)تمامعنوإثنائهم

لاوالآن.يفعلونهأخدواماوهذا،واحدةلغةولجميعهم،واحدشعبهمذا

تعالوا:الباجيأعندلغتهمهناكونبلبلفلننزل.يصنعوهحتىبهمواعمايكفون

منالربففرفهم.بعضلفةبعضهمبفهملاحنى،ألسننهمأهناكونفسمننزل

".المدينةبناةعنفكفوا،كلهاالأرضوجهعلهناك

علاءنجد،مثموهاالقرافيعندعليها.والتعقيبالقصةهذ.صديأقيحينوفي

...:،فيقولمانوعايتوصع6-11/1،7الثافيالنصعلتعقيبهفيالباجيالدين

،-لوجو.يحنلاألشهم،هناكنقسمننزلتعالواأ:قولهان

انفا.قدمناكا،ممتتع-سبحانه-عليه،النزولأأن:أحدها

(11/15،الربونزل5:فولهبدلبل،فبلهحصلفد،النزول"وأنوئانبها"

.محالالحاصلوتخصيلالماض!بصيغة

طلببأنهيوهموهذا،لنقسمننزلتعالوا،:قولهبهقرنأنه-وثالثها:

تحصيلعنبعاجزالايليقلاوهذا،ألسهمقسمعلىغيرهبنزولالاستعانة

كبيراعلواذلكعناللةتعالىة..بنفسهمقصوور

فمةنوففبوجبوذلك،أست!همفص!مةالنزولعلةجعلأنهورابعها:-

كذلكولبىالفعلوجردعلىمنوففةالقمبةالعلةلأق،الترولعلأل!ننهم

.النزولبدونقمهالإمكان

.33(:)صالتوراةعل:ينظر(1)
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كلاممنهمالرجكيعلملاأنالسنتهم:قسمة)2(أكاية،جعلإنهوخامسها:-

بهاللاثقبل،تعالىللهمقصودايكونأنيليقلايعلمهبماالإنسانوتجهيكصاحبه

)2(.يعلملمماالإنسانيعلمأن

تعالى--.دلهالنزولتثبتالتيالنصوصالقرالاالدينشهابجمعوقد،

الله-%نالتوراةفياليهودقالت):يقولهوها...؟واحدةدفعةعليهاوعقب

نزلوأنه3،8/تكإلىأيثحير!آدآكلمحينفيهاومىالجنةإلىنزل-تعالى

.الىونزل27،:1424/أخر)3(فرعونمن)صرائيلبنىأنقذحينالأرضإلى

عندماالأرضالىونزل3/3،،أخرالعليقشجرةمنموسىكلمحينالأرض

النمرودقاتلحينالأرضإلىونزل،،17/1:4أتكبالولدوبشرهإبراهيمكلم

...عليهلهموالحامل.منهمعظيمجهلوهذا..)ا".الصرحبناءمنومنعهموقومه

نأفاعتقدوا-السلامعليهم-الأنبياءهزلاءكلم-تعاك-الثهأنيسمعونأنهم

توراتهم.فيذلكفأثبتوا،الجهاتفيوالتنقلباحركاتتعالىمنهيكونأنإنماهذا

تعالىاللهأنزلماحسبعلىلاأهواثهم،حسبعلىملفقةكبهمأنيقتضىوهذا

)5(.إليهم

في-الكاثوليكيالنصيقولوالصعود،والمجيءالذهابوعن!!

ابراهيمورجع.)براهيممعالكلاممنانتهىعندماالرب)ومضى،؟18/13أتك

معالكلاممنفرغعندماالرب"وذهبهكذاالبروتستانتيةفيوهو،مكانهإلى

وغيرغريبفلفظهاالسامريةالتوراةفيأما.مكانهإلىإبراهيمورجع.إبراهيم

الله.شاء)نالأنسبهوالباحثأثتهماولعل،خطاوهواأيضا،:الأصلفي()1

375(.)ص:الفاخرةالأجوبة:و!راجع،6(0)ص:الترراةعل)2(

لا،وحاشيتهفرعرنمنكان)نقاذهملأن،خطأنظريفيوهو،فرعونصحرةمنا:اياصلفي)3(

.الحرةمن

إناالواضحومن...مضرضالقرايخاعدالقصةهذ.صاقأنإلى-قليهلفذ-الإنارةصبقت(4)

الابقةالجزئيةفيذكرهاصبقفالقصة،المقدصالكتابنصرصعلباشراطلاعلهيكن

الله.رحمه-القرافيفيهوقعالذيالخطاتجينومراجقها،بائرة

38(.0،381)ص:الفاخرةالأجوبة(5)
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إلىعاددابراهيم)براهيم،نحاطبةمنانتهىعندماالربملاكفناد)...:مفهوم

مناللهفرغأفلماهكذا:الصعودبلفظيأق!الباجينسخةفيوالنمى6موضعه

عنمنزهوتعالىصبحانهاللهبانالباجيتعقيبجاءهناومنعنه".صعدخطابه

فيعماكئيرايبتعدلاالباجينسخهلفظأنالواضحومن)؟"والهبوطالصعود

)2(.والبروتستانتيةالكاثوليكية

72(.ص)الترراةعل:وراجع(1)

منومنعهموأل!همر!بلةابثرلمحا!بةالقليمالعهدفيومجيئهوذهابالالهنزولكان...اذا)2(

،والآن...الغروبعدالحليلبافيوالتمغالجنةفيللتمثهذلكوقي،ومدينةبرجنجاء

أفعالمنوكيىها...والنزولوالاتانالمجيهروهممانهاالتيالاصلايةالنصوصمنمافا

لغضايريقعلقلفىآللهفأيعفغالاآنكوونقل:.)تعالىاثهبفولالكيلمالفرأنفم؟ا.النر

فيمحلا،ناذكر2(1؟.)الآمة:البنرة،ع!ورةآلأنوز،نزنجغآف!فىإدآلأمزؤفعىؤآلضدنج!

بهالمأتىيكرنانيجرز:هزع!رىوتاليكلكا،ايأتيهموالتديرأباءبمفىءفا،أقناومله

كريزأفةلنتأعلئؤا):بفولهاي!هكقيطل!!ل!لا،بقم!يويأصهاللهبأبهم:بمعىمحل!وفا

الرحمة،شةالفماألأن:نلت؟النمامفيلم-مكمالعل!:تلتفلا3أ!أءءأ9منالآيئ!!أجز

!اايرلى!كا،أغمككيحتبلاجث!نجاء)فا،!مفراإظحرو!ولمامرصه!حنمب-قزلم!ظ

ا؟الغيتيتوفعجثمننرطملمرجمفااكلقغبلاتج!عنجله

قن!لفخرقل)قحا+لى(أأا!لهالنح!لإمرجرجممامنيانجك6ابانصئولفلرأأهنااولإعياآلضئكب!ه!ض!3ع!ب!فم

ثلهيتالالايانعنفيوما...مئايثابههيالتيابترةأيةفرتمحكمةال!نحلآيةأنالرازي

وراجع:)22(1الآيةالفجرصورةأ1ضداضمالتقذؤزلكؤقي):قولهمثلفيالمجيءعن

...الرلماالفدثارط:248254ولالك!ر(الكيرأواليب)مفا!يمالرازيالفخرتفير

ابو،اتاولوجو.فيالأقاهـرروعوناتزيلغواضحقانقعنالكاتأالزنخريتفير

هبالقاهرةاتجاهـلةاصةط،1127/(!528)تالزغحريممربنعموداثهجارالقاصم

.،55-22443/الكلاموعلمالمنطقمنرجالهاوموقفالليةالمدرصة..هـ.ا435ا9ولى1

الماءالىيلةكلوتعالىنجاركربنايخزل:*أ!قولهرهوالنزولبحديثالمثهررالحديثاما

ومنفامطهبالنيومن،لهفاضجبببدعوفيمننجفول:الآخراللبلثكيصحبناللبا

أن!بنمالكالامامتاويلسلملصحيحثرحهفيالنوويالامامنقلفقدله،فاكفريشغفرفي

...بامر.أتباعهفعله)ذا،كناال!لطانفعل:يقالكا"المحكةنزولأوالرحمةأوالأمربنزولله

بالاجابةالمحفرينالداعييناهـعل)فبالومعنا.،الاصتارةشبلعلبأنهآخرنأوبلاذ!لركما

فيوالدكرالدعاهفيالتريخبوقصرهابالمافربنصلاةكافملمصحح:ا-ساجعواللطف

وأبىالحدريصيداىعنبند.ا758-681:172؟152:523ايرفيهوالاجابةاليلأخر

.،636:93/ملمصححعلالوويثرح-عنهمااولرضي-هريرة

نصوصوببناثربفوالحدبثالكريمالفرأننصوصيبنالاسعالونظهرفند،وبالجملة

.والثرىالئرايابينوما،والزابالتبربينماثتان....القديمالعهد
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الله-إلىالقديمالعهدفيكثيرةنصوصنسبت:والحكمالرأىفيالزاجع)8(

هذهفيالزاجعكانماوغالبااوحكمهقرارهفيتراجعه-كبيراعلواتعالى

لرى.تدخلإلىراجعاالنصوص

عبدواحينماإصائيلبنىعلىشديداغضباالربغضب33،و32أخرففي*

دانما،الموعودةالأرضدخولعنديصطحبهملاأنقرربأنوعاقبهم،العجل

عنلأهلكهممعهمصعدلوبأنهذلكوعلل،معهمملاكهلإرصالسيكتفي

اقناعهمنوتمكن،الربغضبامتصاصاستطاعبحكمتهمرسىولكنآخرهم

الربوصعد-كبيراعلواذلكعناللهتعالى-المترعالقرارهذاعنبالعدول

معهم.

الشعبعلىالغضببالرباشتط14،:329/أخرعينهالمرضعوفي"

وجعلهالرقبةصلبالشعبهذا)فناءفيموسىفاستأذن،العجلعبادتهمبسبب

الرب)قناعاستطاعأيضابحكمتهموسىولكن،آخروشعبأخرىلأمةقائد

داسحاقابراهيمالكبارللاباءقطعهاالتيبوعودهإياهمذكراالقرارعنبالعدول

كبيرا.علواتعالى-قرارهعنالربفتراجع،لماصاثيل

وتداخلالنصوصفياضطرابمع92،:97/أتثفيمذكورانفسهوالموقف

-هارونعلىغضبقدالربان90،2/أتثفيالشناعةمنوفيه،المواقففي

تدخللولاعليهوالقضاءإبادتهوقرر-ليعبدوهللشعبالعجلصناعتهبسبب

.كالعادةالمناسبالوقتفيأيضاموسى

فيعليهاالكرامعلمائناوتعقيببنصوصهاسأذكرهاالتيالنصوصمنوغيرها

جسدياالبشرأمامبالعجزالإلهتصفالتيالنصوصعنالحديثعندالتاليالفرع

وفكريا.
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الله-إلماالشيانبنسبةالقديمالعهدنصوصتكتفيلم:-والنسيانالتدكر)9(

تعالى--اللهوصفحدالىببعضهاالحلوصلدانما-كبيراعلوايقولونعاتعالى

ثلاثة:نصوصالإطارهذافيالباجياستخرجوقد...يذكرهضيءالىبالا!اج

التيوالبهائمالوحوضوجميعنوحاالله"وذكر:قولهمن،81/أتكفي:-أوول

فضاهاالتيالمدةطولبأنيوحىاللفظهذابأنالباجيويعقب،السفينةفيمعه

.)1(باطلوهذاالنيانالىيرجعالسفينةفيمعهومننوح

حيثالكاثوليهيةالنحصخةلفظمعالباجيلفظيكق24،2/أخرفيثانيها:-

مصرفيالقاصية)مراليلبنىمعناةعنالابقةالفقراتفيالنصيتحدث

إبراهيممععهدهوذكرأنينهماللهفسمع5:يقولأنإلىتغالىاللهالىوتضرعهم

نأيصححتىي!شىلا-سبحانه)اللهبأن:الباجي"ويعقبويعقوبلاسحاق

فقداللفظلهذاوتخرمجاتتأويلاتيتحملأنا؟خدهمعنداذا"ذكر،)2(يقال

فيصراحةكئرلفظاباستخدامهاطريقكلالبروتسنانتيةالنسخةعليهفطعت

قذكر،.5وهو:النسيان،لبات

تحاجفيهاذالباطلفيتمادياوالأشدالنيفي!ظلاأ!ثرالضوهوثألئهأ:

ععهومننوحمعنفهعلقطعهالذيبالعهدت!كر.علامةألى--بزعمهمالرب

عهدي.وأقيم..):النص.يقولابدا.بالطوفانالأرضاهلاكالىيعردلابأن

اليومبعديكونولا.الطوفانبميا.اليرآبعدينقرضلاجسدذيفكلمعكم

وبيكمبينىجاعلهأناالذيالعهدعلامةهنه:اثهوقال.الأرضليتلفطوفان

الغمامفيجعلتهاقوصيتلكللابدالأجيالمدىمعكمحيةنفسذيكلوبين

الأرضعلغيمتاذاأنهويكون.الأرضوبينبينيعهديعلامةفتكون

فيحيةنف!كلوبينوبينبهمبي!نيالذيعهديذكرتالغممامفيالقوسوظهرت

فيالقوسوقكونجسد.ذيكللتهلكطوفانااليومبعدالمياهتكونفلاجسد،كل

.(05)صالترراةعل:يراجع(1)

.(9.)صقهالمرجع)2(
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المقدماالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود2!ا6

يذكلمنحيةنفسوكلاللهبينالأبديالعهدذكرترأيتها)ذاحتى،الغمام

،الأرضعلىجصد

القوسرؤيةان:منهيفهم)بأنهعليهالباجييعقبالنصفيالتكرارعنوبعيدا

يجوزالنسيانأنالعقلاء:منأحديتومهلاوهذابالعهد-وتعالىسبحانه-تذكره

تطرقه

عن-سبحانهبهيخبىأنمجوزفكيف..القوسبرؤيةيتذكرحتى-سنبحانه-إليه

،)1(.المقدسةذاته

يتصلمازاويةمنالنصهذابمناقشةيكتفلمالباجيأنهناالطريفومن

مكانلهتجعلوعقلانيةعلميةمناقشةذلكيديبينقدمبلوجلالهابالألوهية

ناحيةمنالنصوصنقدعلىيعتمدالمقدسلكتابحديثنقدياتجاهفيالصدارة

فيالإنسانإليهاتوصلالتيالكونيةوالنواميسالعلميةالحقائقمنبعدهاأوقربها

يحسنلاالعهد0علامةالقوسكونأان:يقولاليهولنستمع..الحديثالعصر

:-لوجهين

يكرنلاحيثالغمامرقةوقتبلغمامكلفييكونلاالقوسأنأحدهما:

إليهاالحاجةوقتالعلامةتحصلفلاالطوفانمنهايخافالتيالأمطارلكثرةموجبا

الاستغناء.وقتبل

فقولهصدقهعلىيعتمدوالمإن:عليهمالطوفانيرسللابأنهعهدهأنوثانيهما:

صدقهعلىاعتمدواد!ان..صدقهعلىايضايعتمدون،لالعهدهعلامةالقوسإن)

علىإلاتنطليولاعدمهولاالطوفانتناسبلاالتيالعلامةهذهإلىحاجةفلا

.)2(العقلضعيف

.(6/557)ص:ننههالمرجع(1)

صبهققدالاجييكونالكرنجةالظاهرةلهذالعلمىالتحيلوبهذا56(..صالابق:)المرجع)2(

..المقدسللكتابنقدهماساصالعلميةالحقائقجعلراممنوغير.بركاىمرهـص
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نأالناسيعتبرالبشرىالعرففي:-بهيعدأويحكمماتحقيقعنالعجز(01)

يخلشيءتنفيذهعلىالقدرةعدآ،أوتحقيقهعدممعبهالوعدأوبثيءالحكم

المذبةهذهالقديمالعهدنصوصتنسبحينمابالك.فما.ومروءتهالإنسانبشرف

للاسفهذا-السماء3فيولاالأرضفيشيءيعجزهلاالذيالعظيمللخالق

.:التاليةالصوصتتضمنهماال!ثمديد

قائلا:أآدم،الإنسانالإلهالربوأمر:هالنصيقول،،21617/أتكفي!!

يومف!نك.م!نهاتكلفلاوالثرالخيرمعرفةشجرةوأماتأكلالجنةأشجارجميعمن

الشجرةمن*وحواءآأأنتثبتذلكبعد.والنصرص.مرتا،تموتمنهاتأكل

يكتفيحينوفي،وه4أتكوإلكئيرطكئرولملينالحهالأولادمقوأنجياسوعف!ا

يحكمالقرافينجد،الأخرىالنصوصبفحوىومقابلتهثنصيردالباجي

.(؟)فاخىتناقضيوصد

النصوصفيلماحزمابنتكنيبعنالحديثالحافيالمطلبفيصبقء

منالرابعالجيلبأنلأبراهيمالالهيالوعد،من؟51/13:6.أتك.التوراتية

أربعمائةالىيمتدمصرأرضفياستعبادبعدالموغوتالأرضيلىصيرجعفرية

صنة.

الثر-أعمارتزيدلابأنالالهيالحكمعنالحديمثالأولالمطلبفيسبقك!ا8

حزآابنرصدوقد6،3/أتكسنةوعرينبائةعلى-وطغيانهمفسادهمبعد

.المذكورةالملةهنهعنكثيراتزيدابشربعضلأعارعدةنصوصا

)الندم:عوانلمحتللدكؤراةاطروخهي!محدادامارأابومجدىالدكور/الزبلأخيناموقد

المعطاتكلبتحيلأقاقد-اخبرقكماوهو..المقى(الكتابتحريفعلودلاتهالعلمي

لهاثهأسأل.الحديثةالعلرم)يىتوصلتبمامقارنقامعالمقدصالكتابفيالمذكورةالعلمية

والداد.الرفيق

فيالامريةالترراةافلحتوقد374375،)صالفاخرةوالأجربة3(0)صالرراةعلى:يراجع(1)

تأكللاوالربالحيرالمعرنجةالخرةومن)هكذا:ليصيرالنصعدلتحينما،المرةهنهالافلات

تعاتب(عقوبةنهاكلكبومفي)نمنها.
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عيسويصيربأنالإلهيالحكمنقيضتحقيقبياننفسهالمطلبفيأيضاوسبق*

برحلةحزمابنقامفقد26،:2512/أتكلذريتهذريتهتخضعوأنليعقربعبدا

الحكم.هذانقيضتحقيقالىالنهايةفيوخلصالقديمالعهدجنباتبينطويلة

إسرائيللبنىالمزعوم-الإلهيالوعدومدةصماحةفيجلياالأمرهذاوتضحثم!

.كنعانأرضبتمليكهم

معالربقطعاليومذلكفيأ:،51:18أتكيخاجاءفقدالمساحةعناما

النهرإلىمصرنهرمنالأرضهذهأعطىلنسلكقائلا:عهداإبراهيم،أأبرام

الجغرافياعلومفيحزمابنبراعة-إحرىمرة-تظهروهنا.."الفراتنهرالكبير

الشهرمنوشهرةكذب،هذا):بقولهالنصهذاعلىيعقبإذ،والتاريخوالمساحة

قطملكوافا-يزعمونوهكذا-إصرائيلبنىعنىكانإذالأنه،شنيعشيءأيأ

النيلموقعمنوكذلك،فوقهفماشبرا-منهأيامعرةنحرعلىولا-ممرضهرمن

ثموالحضارالممتدةالمشهورةالصحارى:المسافةهذهوفيالمقدسبيتقربإلى

دولتهممدةطوالتحاربه!متزللم،التيالثراةوجبالوعسقلانوغزةرفح

عثرةعلىولاالفراتمنقطملكوا)1(ولادولتهمانقضاءإلىالأمرينوتذيقهم

نحوإليهمالفراتمنمكانأقربإلمماإسرائيلنجىحوزآخربينبل-منهأيام

وصوردمشقثم-قطمنهايقربوالمالتي-وحمصقنسرينفيها،فرسخاتسعين

باكملها،فلطين،رضالمهيون!الاحتلالليرىالعمربهيمتدلمحزمابنإن:قانليقولقد)1

يويخوحربفي،لنانأجزاءمنولكئيرالوريةالجرلانولهضبما،صياءجزيرةفيوكذلك

بنىيدعليكنلمالاحتلالهذا)نو(تول..الخ7891،8291مرةمنأكئرلنانوغزو6791

الرمنمتجانىغيرخيطهمانماوالجرلانالمحتلةفلطينفيالحالونفالهرد،إعرانجل

الرضعوبينحزآابنيتتقدهاالتيالنصوصبينعلاقةفلانخلفةبلادمنجا.توعصابات

المفطقة.نجاالحالي

ولنانسناءفيالصهايةاحتلهاالتياياراضيمعظمتحريراللهبفضل-تمأنهذلكإل(ضف

.تعالاللهب!ذنفلطينارضكاملتحريريمفلطينفيالجهادأبطالأيديوعلى،غزةوقطاع

ماإبراهيمنلتميكعنيتحدثالذيوالنصمزنتوضعاياراضيلهذهالصهاينةفاخلالإذا

كبيراعلراتعالىاللهعلمكذوبوعدلأنهاللهبإذنتحققولنلموالنكراتاليلبين
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ب!قرارهمدولتهممدةطولالخفيسومونهميحاربوخهمأهلهايزللمالتيوصيدا-

فكيف،مرابهمندقيقةتدرفيوعدهيخلفأن!دثهوحاش-كتبهمونصوص

الجنرب.فينحوهاال!ثممالفيفىسخاتسعينفي

وهذا..قلنا:السلامعليهإسماعيلبنىالوعدبهذااللهعنى)نما:قائلقالفإن

ملكممامائةمنجزءمناقلالأرضمنهناهأالمذكورالقدرهذالأنخطأأيضا

تنيسعندالنيلمصببينمايقعواين،السلامعليهإسماعيلبنىرجلعزالله

.وأذربيجانأرمينيةثغورإلىاليمنساحلومنالهندبلاديليمما01،وكاالفراتوبين

العالمين.ربسثهوالحمد.ذلكبينفما

بعضعلىمعطوفبعضهالكلامذلكلأنباطلةالدعوىوهذهفكيف

لم!لكونبأضهمالم!وعدونمم،كنعانأرءرلمصدأالبلدذلكبملكفالموعودون

وصانهمإسماعيلبنىتعالىاللهأكرموتدمصر،أيقصدالآخرالبلدفييعذبون؟

عندمنليسأنهوصح،المذكورةالأخبارفيالفاحشالكذبفوضح..ذلكعن

أو-بلادةكالحمار-جاملوغدتبديلمنبلأصلانبيكلاممنولاوجلعزالله

المساحة.عن.مذا.،)1(الخذلانمنبالثهونعوذ..المعتقدوفاسدبالدينمتلاعب

ابدىملكبأنهالنصوصأفادتنافقد،اللهمنبهالموعودالملكهذامدةعنأما

إلماسيمتدملكهمأنوالقرطبيالخزرجىمنكلعليهااعتمدالتيالزجمةودا

كثيرةالمزعومالإلهيالوعدهذاعلىالدالةالضوصأنوالحق..الدنياانقراض

،13/51أتكفيهذاجاء..)التأبيد(فيهاجاءالتيبالنصوصهناسأك!تفيولكن

لكتراهاالتيالأرضكل.إن.أ:إبراهيميخاطب-بزعمهمالربلسانعلى

أيضاالربلسانعل7-8،/17أتكفيثانيةومرة..الأبد.،إلىولنسلكأعطيها

نسلكوبين،وبينكبينيعهديوأقيمأ:بقولهأيضاإبراهيميخاطب-بزعمهم-

وأعطيك.بعدكمنولنسلكإلهالكلأكرنأبديا،عهداأجيالهممدىبعدكمن

يسير.باختصارا55:ا153/الفصل(1)
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المقدكلالحتابنقدفيالمسلمينعلما،جهود052

ملكا،كنعانارضكل،بعدكمنولنسلكلك،فيهانازلأفتالتيالأرض

ثورةيهدىوهرموسىلسانعلىفكانتالثالثةالمرةأما.إلها،.لهموأكونمؤبدا

عنارجع):،،322113/أخرفيلهولقولكبيرا-علواتعالىالربغضب

لاسحاق)براهيمواذكر.شعبكإلىالاساءةعنواعدل،غضبكاضطرام

كنجومنسلكمكثرإف!:لهموقلت،بنفسكلهماقسمتالذين،عبيدكلاصائيل

للابد.،فيرثونها،لنسلكمسأعطيهاعليهاتكلمتالتيالأرضوكل،السماء

الإلهي-الوعدهذا)أبدية!ذكرعلىمجمعةالنصوصأنإذتالواضحمن

بأنتعقيبهـما،يصحوبالتاليصحيحاوالقرطبيالخزرجىذكرهمايجعلمما-المزعوم

فقد)القرطبيزاد،العينراىمنهاأخرجوارأيناهمأنيلبثوالم"إصرائيلبنى

قد-المزعوم-الإلهيهذا.الوعدأنالأمروخلاصة)1((وكذبباطلفلكأنظهر

زعلالاومكأتا-تخلف

الركةعلماءأ!حتخرجهصأالليثف!هأشحرضلأليذيمقرح،هذأيتتهي!لا

الأقعألبعضء!قح!قبازدالأريألىقتسشه،!ليمالحه!أقيلنصوصصنالنقلية

دفةوتئتقل..6لرموكيةألوصقتملأ!وهييةجلالعتهايئؤ!!يرلإلرليةءوالصقأت

المطلب.هنافيآخرفرعإلىالآنالحديث

)والأوهامالفادمنالنصارىدينيخابماالإعلام،2(5)صاالخزرجىعدةأبىكتاب:يراجع(1)

+(491ص
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الرابعالفرم

وهكرياجسدياالبشرأمام!-بالعجز-تعالىالإلهوصف

بقداسةيعتقدونجعلهممبلغاوالنصارىباليهودوالسفهالانحرافبلغ

صراعفييدخلعاديا،شخصاكبيرا-عبواتعالى-الإلهتجعل،عفنةنصوص

.كما.ملارةبحيلةإلاالهزيمةمنالإفلاتيستطيعولاالمخلرقين،أحدمعجسدي

ويتوعد،فيهددغضبهويرتفعأعصابهتثور،انفعالياشخصاوتعالىسبحانهتجعله

جادةإلىيعيدهأنعبيدهمنوعبدمخلوقاتةمنمخلوق!يلبثماثمويزبد،ويرغى

يقولعمااالهتعالى..الأمثلوالتصرفالأقومالسلوكإلىويرشده،الصواب

كبيرا.علواالظالمونالكافرون

عنوغريبةعجيبةقصةالمقامهذافيقطالعنا:-الج!سديالعجز:الأولالجانب

مصارعةهو:عنواناالكاثوليكيةالنسخةلهاتجعلويعقوب-تعالىاللهبينمصارعة

،وحدهيعقوب.وبقى.):33،:3252/تكأالتالىالنحوعلىتسردهاثم..الله

عليه،يقدرلاأنهورأىالفجر.طلوعإلى،إنسان:البروتستانتيةفيأرجلفصارعه

لأنهاصرفني:وقال،لهمصارعتهفييعقوبوركحقفانخلع،وركهحقفلمس

لمإنأصرفكلا:ايأتباركنيأواصرفكلا:يعقوبفقالالفجر.طلعقد

يكونلا:قال.يعقوب:قال؟اسمكما:لهفقال،البروتستانتيةفيكما.تباركني

عندأ.فغلبتوالناساللهصارعتلأنك،إصرأثيلبلبعد،فيمايعقوباسمك

أنكأجكمن:حزمابنوعند..الناسفيقوةولك،اللهمعقويتلأنك:الباجي

لم:فقال.اسمكعرفني:قاليعقوبوسأله.(.الناسعلىفكيفاللهعلىقوياكنت

انيقائلا:)فنوئيل(الموضعذلئايعقوبوسمي.هناكوباركه؟اسميعنسؤالك

فنوئيل،عبورهعندالشمسلهواشرقت.نفيونجتوجهإلىوجهااللهرأيت

الوركحقفيالذيالنساعرقإسرائيلبنريأكللاولذلك.وركهمنيعرجوهو

النسا.(عرقيعقرب.علىوركحقلم!لأنه،اليومهذاإلى
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بتعقيبوالقرافيالنصبإيرادالخزرجىيكتفيحينويخا،القصةهيهذه

مختصر)1(

بماالبدايةولتكنعليهاالتعقيبفييتوسعانحزموابنالباجيمنكلانجد

..واستيعاباتفصيلاالأكثرحزمابنلتعقيببعدهالمجاللإفساح،الباجيذكره

تليق:لاأشياء..فيه:النصهذاعنالباجييقول

الكلامآخرفيذكرهكما-تعالىالله:بالإنسانيريدأنهظاهرهفلأنأولا:أما

ذلك.عنوتعالىصبحانه

بينهما.المصارعةفيهذكرفلأنهنانبا:وأما

الفجر.إلىممتدةجعلهافلأنهثالثا:وأما

الآخر.علىأحدهايقولمأنهفيهفلأنرابعا:وأما

هوالربأنأي1،بذاتهينطلقأنيقدرولم،أطلقني5قالا:فلانهخاماتوإما

لمبنفسهمنهيتخنصأن!نطعدلميتركهأنيحقوبمقطالبهتي

نأوهو:بعوضألا-قالكا-يطلقهلم،.يعقوبأأيفلأنهصادصا:وأما

يباركه.

اسمه.يعلملمانهعلدليلوفيه؟،اسمكما):قالفلانهصابعا:واما

نإ:الشخصقولمنشبةوفيه..الثه"معقويتلأنكا:قالفلأنهثامنا:واما

معه.بإدمانهالصراعفيالقيمالفلانيالمصارعمعقوىفلانا

هوماإلىذكرهماعلىوصلقدفهو"لوجهوجهاالثهرأيتلأنيا:فولهوأما

كبيرا..علواذلكعنوتعالىاللهسبحان..والمغالبةالمصارعةوهو،ذلكمنأعلى

بقوله:كملهثم

رتعقيب386(38،هص)الفاخرةوالأجربة25(،.ص)الحزرجىعيدةابىكاب:يراجع(1)

الله.معولىالملاكمعكانالصراع(ناتجارعلىمنىالقرافي
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!،)1(الثهوجهعبر)ذعليهالشمسوأشرقتأ

الاحتمالاتلكافةوتعرض،وراحالنصمعغدافقدحزمابنأما

بينمقارنةكلههذاعلىزادبل،الخصمبهايتمسكانيمكنالتيوالاعزاضات

ابويقوليريد..عبدبنلركانة!محمدالخاتمالنيمصارعةوبينالنصهذا

ذلك،عناللهتعالى!اللهصارعيعقوبانالمكانهذافيذكرا:اللهرحمه-محمد

البطالة؟اهلالايفعلهلاالذيالمراعلعبعنفكيف-لخلقهشبهةكلوعن

قالوا:حتىالشهرةجهذهيكتفوالمثم..ضرورةلغيريفعلونهفلاالعقولأهلواما

قولهمذلكوحقق،توراتهمكلامبنصيعقوب.يصرعأنعنعجزوجلعزالثهإن

ولقد؟،الناسمع-فكيفتعالىاللهمعقوياكنت)خلهقالأنه-تعالى-الثهعن

همبلغتهمو)إيل(إصاثيل()سماهلذلكأنهيالعبرانبةالبصرأهلبعضأخبرف!

الذيالضبطبذلكتذكيرا(اللهإسر)فمعناه.خلافولاشكبلاتعالىالنهاسم

.،علتباركحتىأدعكلاا:يعقوبفقال"دعني):لهقالإذ،المصارعةبعدكان

دثبتوا،محفلكلفيللجدالمنهمالمتعرضينوجوهالفصلبهذاضربتولقد

بهايعبر)ألرثيم(لفظةإق:وقال)ألوهيم(صارعيعقوبأن:التوراةنصأنعلى

مايبطلالكلامسياق:لهمفقلت..الملائكةمنملكاصارعفإنا،الملكعن

يعقوبانوفيه(؟الناسمعفكيفالثه،معقوياكنت):فيهأنضرورة،تقولون

سلامةمنيعجبأنالبتةيمكنولا،نفسيوسلمتمواجهةاللهرأيت)قالا:

بنىعلىمجرمأن-يعقوبنصكما-الملكص.منيبلغولا.ملكراىإذنفسه

بذلكالموضعسميأنه:وفيهذلكأجلمنالأبدإلىالفخذعروقأكلإسرائيل

كما-ملكاكانلوثم..عندكماحتمالبل!وجلعزالثهوهو)الل(فيهقابللأنه"فنيئيلأ

فهذه.معنىلغيروملكنبيتصارعالخطأمنأيضالكان-المناظرةعندتدعون

والأنبياء.الملائكةصفةلا،العنصرفيالمتحدينصفة

لأن،نعمقلنا:..يزيد"عبدبنركانةصارعهقدنبيكمأنرويتمقد:قيلفإن

.83(82،%صر،ابرراةعلا(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالحتابنقدفىالمسلمينعلماءجهود52!ا

رسوليكنولم،العربجزيرةفييقاومهأحدايجدلابحيثالقوةمنكانركانة

آمنتصرعتنيان:لهفقال،الإسلامالىفدعاه،الزائدةبالقوةموصوفا!الله

لذلك،بالتأهب-والسلامالصلاةعليه-فأمره،المعجزاتمنهذاأنورأى.بك

العقلبينكافرقالأمرينفبين..مدةبعدركانةوأسلمللرقت،صرعهثم

تشتدحتىالخبزكسرعندكمالملائكة!ل)ذا:ولكن.مقالمقامولكل،والحمق

مع(1)،الصراعدلهلأدبانكممنكمأينكرفماوالفطائر،والسمنواللبنوالشواء،قلوبهمبها

بأناليقينوصحةوخذلانهمبضلالهمضاهدةمصائبوصته..الطرقاتيخاالتاس

.)2(مبدلةفورانهم

حاولواالنين،السلمريةالتوراةك!اتيوافعلهعأييطلهناحزمابنذكرهماولعل

وضعهـمأنحصيوااذثمناعة،!اكثرفيفوقصوأهالشنيعالخطأمنالهروب

حزم-اينلاقالهماتكيدفيالنقد..وزيادةمؤونةيكفيهمالملائكةعلىالدالةالألفاظ

أسلفنا--كماوضعالذي،النصهذاكلالكائرليكيةال!نسخةتعليقاتالآنأذكر

الغامضة-الروايةهذهمنالمقصود):التعليقيقرل"اللهمصارعةأ:عنوانتحت

بعفوبفيهيدو،اللهمعصراع:أي،الجسديالصراعهو-ضكولاالبهولة

بأنالعلممع،بركتهاغتصبالساميةخصمهطبيعةعرفحينولكنهأولا،الغالب

في..نفسهيسمىأنيرفضالمجهولالمعتدىأنكما،الرباسميتجنبالنص

الله()وجهإبل()بنىفنوئيلاسملتفسيرقديمةقصةالمؤلفيستعملالواقع

أنوهودينيا،معنىالقصةعلىيضفيوبذلك.إصرائيللاسماصلولإيجاد

سيخملونالذيننحواللهعلواجباتكونبركةمنهويغتصببالثهيتمسكيعقوب

الروحيالصراعصورةالمشهدهذاأصبحذلكعلىوبناء.إسرائيلاسمبعده

الملحة.الصلاةوفعالية

هوالاحثأثتهماولعل،الناسمعللصراعبعضهمينكرأفاهكذا:اياصلفيالجملةهذه)1(

.تحالاللهشاءإنالأنسب

الفصلفيالفصل"ا2بكتابالتعريفكدالحديثتخريجشقوفد168،916-1/الفصل)2(

الابق.
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بعدفيمايعقوباسمكيكونلاأ:تقولالتيالفقرةعلىالكاثرلييهةتعقبثم

هنا.يفسر..أبقولها:،فغلبتوالناصاللهصارعتلأنك،إصرانيلبل،يعقوب

لأنكا:اللاتينيةوالزجمةاليرنانيةالترجمةفيوردشعبيبأصلإصراثيلاسم

العبريالفعلذكريردولا(اللهاليقوبإصراثيلبعضهميفسرلذلك6اللهمعقويت

..ء،21/4هؤوفيهناالا،صارع)بهناالمزجم

فتعقبنفصي،ونجتوجهالىوجهاالثهرايت)ني):يعقوبقولعنأما

،الإنسانعلىالخطرمنمباشرةاللهرؤيةتخلولاا:قائلةالكاثوليكيةالنسخة

)1(.،330،2/خرراجحأخاصةإلهيةخطوهنيلعلى،لملسالمإمنهفخرؤجه

منالنصوصتذكرهفيماالجانبهذايتجلالفكريما:العجز:الثانيالجانب

البشراليهيتوجهأنبعدعنهايزاجعثم-بزعمهم-الإله-يتر؟وقراراتأحكام

يقولعماالثهتعالى..الأفضلوالقرارالأصوبالحكمإلىويرشدوه،بالنصيحة

لذلك:نموذجينبذكروسأكتفي.كبيرا.علواالظالمودأ

الذهبي،العجلعبادةجريمة)صراثيلبنوارتكبأنبعد:-الأولالنموذج

الأرضإلىبنفسهمعهميدخللاأنوقررشديدا،غضباالربعليهمغضب

الربفقال)33،34-32/أخر:يقولفقطملاكهب!رساليكتفيوأن،الموعودة

حيثإلىالثصعبوقداذهب،والآن.كتابيمنامحوإياهإلىخطئالذي:لموسى

صعودهعدمبحكمةالربيخبرهمثم..،امامكيسيرملاكيذاهو..لكقلت

لحظةوسطهمفيصعدإذاأنهفيوتتمثل،الملاكبارسالوالاكتفاءبنفسهمعهم

بزعمهم--موسىمخاطباتعالىالربيقول..آخرهمعنوأهلكهمأفناهمواحدة

والأموهـشالكنعانيينوأطردملاكا،أمامكأرسلوأنا)(ه:3312/في

وعسلا.حليالب!ناتدرارضإلىأدخلك.واليبوسيينوالحويينوالفرزينوالحيثيين

الطريق.فيأفنيكملثلا،الرقابقساةضعبي!نكموسطكميخاأصعدفلاأناواما

الكاثولكه.النخةمن(911-181)ص6(5-)4ارقامالهوا!تراجع(1)
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الربففال.علبهزبننهأحدبجعلولمحزنالمرالكلامبهذاالشعبسمعفلما

لحظةوسطكفيصعدتفإذا،الرقابقاسىشعبإنك:إصراثيللبنىقل:لموسى

وأسبابه.-المزعوم-الإلهيالحكمهوهذا،افنيتكواحدة

بالعدولالرب)قناعاستطاعموسىبأنليخبرنا،3312:17/أخريأتيثم

وقال):وعجيبةغريبةبلهجةالنصيقولالقرار.هذاعنوالتخليالحكمهذاعن

معي.ترسلمنتعرفنيولم،الشعبهذااصعد:ليقلتقدانظر،:للربموسى

نلتقدكنتأنفالآن..عينيفيحظرةونلت،باسمكعرفتك)ن!:قلتقدوأنت

ن)انظر،..عينيكفيحظوةفأنالأعرفكلكيطريقكفعرفنيعي!نيكفيحظوة

يسرلمإن:قال..وأريحكامامكيسيروجص:الربفقال..شعبكهىالأمةهذه

وشعبكأناعينيكفيحظوةنلتأنىيعرفبماذاف!نهههنا،منقصعدنافلاوجهك

أفعله،قلتهالذيهذاحتى:لموسىثربضالا8الأرتهاوجهعلىشعبكلعن

،.باسمكوعرقكعيئفيحطؤنلتفدلأنك

ذكربمجردوالقرطييانررجىمنكلأ!يالتيالنصوصهيهنه

ذ)،عليهالتعقيبعنيغتىالنصذكرمجردأنيريانوكاكما..لها)؟"العامالمضمون

التيوالخرافاتالبشيعوالكفر،الشنيعوالتحريفا!اذيب،)منفيهبماناطقهو

العجاثز()2(.حديثهي

كذبتان:الفضلهذا!أقاثلا:تعقيبهفيفيتوسعحزمابنمحمدأبوأما

تعاقهووأماالأعداءلإخراجملكاموصىيديبينسيبعثإنه:قولهفماحداهما

هذا،عناللهتعالىمنة،نحلصلاكذبوهذا.معهمنزلثم،معهمينزلفليس

..يقعلثم،افعللا:يقول"وأن.يفعللاثم،سأفعل:يقولأنمنلهوحاش

رسطكفيجمعدت:،ق!ذاالنصقيأوأهدممممرةلكمسأنزلإن!:قولهوالثانية

.(91ص،.)الامحلام،2(235،53)صالحزرجىعدةأبوكتاب:يراجع(1)

العهدنصرصمنوف!رهاالتورايةللنصرصصرد.بدايةفي،24(.)صالخزرجىقالهماهذا)2(

القديم.
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.)1(هذا..0،منلثهحاش..يفعللمثمأفنيتك،واحدةلحظة

المثبتةالتوراتيةللنصوصاستعراضهفيحزمابنلهقعرض:الثانىفيالنمو

ناوذلك،النسخمناشدهوالذي)البداء،توراتهمأوفي:يقولهوهاللنسخ

أخرىامةعلوأقدمكالأمةهذهصأهلك!:لموسىقال-تعالىاللهأنفيها

اجابهحتىذلك،يفعللاأنفيتعالىاثهالىيرغبموسىيزلفلم..عظيمة

نأذكرلأنه،تعالىاللهعنالمنفيانوالكذببعينه)البداء(هووهذا،عنهموأمسك

بعينهالكذبهوفهذا.يفعللمثمغيرهمعلويقدمهصيهلكهمأنهأخبرتعالىالله

عنه)2(.اللهتعألى

التوراتيةالنصوصفيورداموقفينمجملأومضمونحزمابنذكرهالذيهذا

التالي:النحوعل

قال)الذهبيالعجلإصرائيلبنوعبدأنفبعدأ329:41لمأخرفي:الأول

دعنيوالآن.الرقابقاسىشعبهوفلأاالث!عب،هذارأيتقد:لموصىالرب

موسىفاسزضى.عظيمةأمةفأجعلكأنت!امافأفنيهم؟عليهمكضى!يضطرم

أرضمناخرجتهالذيضعبكعلىكضبكيضطرملمربيابرقلا:ألههالربعن

ههنامنأخرجهمإنه:قانلينالمصريونيتكلمولم!قديرةويدعطيةبقوةمصر

غضبك،اضطرامعنارجع!الأرضوجهعنويقيهمالجبألافيليقتلهمبمكر

الذينعبيدكداصرائيلداسحاق)براهيمواذكر.ضعبكإلىالإساءةعنواعدل

التيالأرضوكلالسماء،كنجوم.فسلكمكثرإف!لهم:وقلتبنكلهمأقحمت

قالالتيالإساءةعنالربفعدلللابد..فيرثوكالنسلكمسأعطيهاعليهاتكلمت

مجتاجلاالألفاظوبهذهالأسلوببهذاالصأنالباحثويعقد،بشعبهينزلهاإنه

فياضطرابمع9:7،92/أتثفيأخرىمرةتكرروقد..تعليقأوتعقيبالى

يير.بتمرتا119،الفصل)1(

.1012/الابقالمرجع)2(
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أهمهالعل،فادحةمصائبعلتحترىوزيادات،المواقففيوتداخل،النصوص

تدخللولا،يبيدهأنهمحتىجداهارونعلىغضبقدالربأن195،2/في

المناسب.الوقتلاموسى

موسىأرسلهمالذينالجراسيسعودةبعدالثاناالموقفهذاكان:الثافي

وفزعهمرعبهمويثيرالشعبهمةيثبطبتقريرعادوافقد،كنعانأرضلاستطلاع

نونبنويوشع-عوذاسبطمن-يفنةبنكالبعدامابها،المقيمةالشعوبمن

الجماعةلكن،الخوفوعدمالدخولعلىالشعبشجعاقدفاكما-أفرايمصبطمن

الربيغضبهنا..،ا.:41/1و13عد:يراجعأبالحجارةرجهماطلبتكلها

--كالعادةمرصىفيتدخلبرله،يستهين"تيالث!عتهذاعلبالقضاءحكمهويصدر

:23،:41/11أعد:النصيقول..العنيفالقرارهذاعنبالزاجعالربويقنع

بالركمي!يؤمن3لامتىهـالىالث!عب؟هذابيستهينمتىالى:لموسىالربوقال)

عليه،وأقفىبالوباءأضربههأنذا.وسطهفيصنعتهاالتيالآياتجميعمن

.المصريونسمعلقد:للربموسىفقال.منهو!ئرأعظمأمةأنتوأجعلك

،الأرضهذهأهلبذلكفأخبروا،بقرتكبينهممنالثعبهذاأضعذتأنك

-ربيا-لهتراءيتالذيالشعبهذاوصطفي-ربيا-أنكأيضاوصمعوا

نهاراغمامبعمودامامهمصائروأنك،فوقهممقيمغمامكوان،لرجهوجها

سمعتالتيالأممتحدتق،واحدكرجلالشعبهذاأقثف!ذا.ليلاناروبعمود

.التيالأرضإلىالثعبهذائدخلأنيستطعلمالربلأن:قانلةمذهبأخبارك

نإ:قائلاتكلمتكما-الربقوةلتعطئموالآن،البريةفيذبحه،عليهالهأقسم

ضيء،عنيتغاضىلالكه،والمعصيةالإثممجتمل،الرحمةكثير،الأناةطويلالرب

الثعبهذاإثمفاغفر-والرابعالثالثالجيلإلىالبينينفيالآباءإثميعاقببل

:الربفقال..ههناإلىمصرمنالشعبهذااحتملتكما،رحمتكعظيمبحسب
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نا:كلهاالأرضيملاالربومجد،أناحي:ولكن،قولكبحسبغفرثقد

وجزيوني،البريةوفيمصريخاصنعتهاالتيوآياقمامجديرأواالذينالرجالجمغ

لآبائهم،عليهاأقسمثالتيالأرضيروالن،لقولييسمعواولم،مراتعشر

الىيحتاجلا--كابقةالنصهذاأنالراضحومن."يراهالن!استهانمنوكل

وتعقبب.كلاممزبد

8،8

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقدفىالمسلمين6علماجهود026

الخامسالفرلح

لانقةغير-بتشبيهاقوتعالى-سبعانهالالهتشبيه

وتعالى-تبارك-الإلهتثئهغريبةعجيبةبألفاظالقديمالعهدنصوصحفلت

بهايشبهحي!نمابالكفما،بهائشتهأنالعاديالإنسانيأنف،لاثقةغيىبتشبيهات

اوردهاالتيالعجيبةالنصوصهذهبعضيليفيما؟اعلاهفيجلالعظيمالخالق

النقدية:الحركةعلماء

أبواكمفى-:الخمرمنالسكراننومهمند.بتمبه-سبحانه-الربنثببه(1)

،785،6/أمزفيالمذكورالنصهذامضمونالىبالإشارة)1"الجاحظعثمان

فرحال!يوكالجئار.السيداستيقظكالنائم):يقول-للكاثوليكيةوفقا-ولفظه

وفي،الخمرمنئغيطكجبار،كنائمالربفاصتيقظأ:البروتستانتيةوفي.،بالخمر

النائم،ي!يقظكماالرباستيقظثم):المقدسللكابالتطبيقيالتفسيرنسخة

ابنأوردوقد،عظيمبهتانهذارياشحانك.،الخمرمنعاليايصرخجبارمثل

فيولا،اللفيفالحمقفيشمع).ما:بقولهعليهوعقبالنصهذاايضاحزم

نومه،منبالمنتبه-تعالى-اللهقياملثبهمرة.الفعلهذابمثل،السخيفالكفر

حينمنهحركةأئقلولأ،التمذدإلىأحوجولا،أكسلالمرءيكونلاأنهعلمناوقد

أثقلولاأنكدفيهيكونوقثللمرءعهدوما،ثملبجباريشبهومرة،منهقيامه

)2(،الخمارحينمنهعويلاأضحفولا،صداعاآلمولا،نفساأخبثولا،عينين

.،الخمرلربحينما:أيأ

العمرانفبخربالولادةالمأخذهاالنيبالمرأة-سبحانه-الربنشبه)2(

(24/41،51أشأيخاالمذكورالنصهذاب!يرادالجاحظانفرد-:الأنهارويجفف

مطؤلا،سكث":بزعمهم-الربلسانعلى-للكاثوليكيةوفقا-يقولوالذي

.(701)صانصارىعلىالرد:يخظر(1)

1/232.)2(النصل
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الجبالأخزب.وألهتوأتفد،تيذكالتيأفنفالآن،نفيوضبطث،وصمت

.وفي،الغدرانوأتجفف،خززاالأنهاروأجعل،عشبهاكلو؟لبى،واق!ل

أنفخ.أصيحكالوالدة.تجفذثسكث،الدهرمنذصمتقد):اروتستانتيةا

يبسا،الأنهاروأجعل،عشبهاكلوأجفف،آواكاالجبالأخزب.معاوأنخر

بالصمت،اعتصمثلكم5:التطبيقيالمكسيرنسخةوفي."الآحاموأنئف

منتقاصيكامرأةوازفرأصيحفأنا:الأنأما،نف!يولجمث،السكينةولزمث

قفرالىالأنهاروأحؤل،عثصبهاكلو؟دب!،والتلالالجبالأخرب،المخاض

.،البحيراتاوأجفف

وكلهم8:بقولهعقبثمالحاليةالنخفي.مماقريببلفطالنضالجاحظساق

أحدمجؤزهلاهذاومعنى،مجمعالعرلراللفظهنماعل4والنصارىاليهوديعنيأ

)؟(.،بلمعرفتكمتركه6كثيربذاومثل.العلمأهلمن

فيوالباجيحزموابنالجاحظفزكحلة:بالنار-تعالى-الربتث!ه31!

لانعلى-الكاثوليكيةفي-يقول!لذى3،لم9أتثفي!الذكورالنصهذا!سا!

كنارأمامكيعبرهوالهكالربأناليومفاعلمء..5:ثشحبيخطبوهوعوسي

."كلة

فيكتفيالباجيأما)2(،العابرةالإشارةبمجود-كالعادة-الجاحظأكتفىوقد

اكله-اكلهنارهوسبحانهاثه)ن:يقالانمجنكيف،:فيهيقولنحتصربتعقيب

النصهذاانحزمابنيرىحينفي)3(،،؟الارئةعنمنز.-وتعالىسبحانه

عندكم:يقولتعالاالهأليس:بعضهمقالولقدهقائلا:.يضيفثم،ئحبرلامصيبة

أبوصأله)ذ،!اثهرسولقالوقد،بلى:قلت)"(،والأرضالسماواتنوراللهأ

.(01)8النصارىعلالرد(1)

.(6011)صالابقالمرجع:يخظر)2(

.(921إص:التوراةعل)3(

فاكا.الآبةمنالناليةالفر7نجةوانصوص،)35(الآبةمنجزء:انورصورة()4
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النورتغنلمأنهظاهرتينوهذا)؟(،أراهأيأنور):فقال؟ربكرأيتهل:ذر

أنهثبتاذ-،والأرضالسماواتأنور:معنىانفلاح.يرىلانرز:لكن،المرثي

اللهاسماءمناسمالنوروأن،فقطلأهلهماالهاديانه-الملونالمرئيالنورليى

زجاجة،فيالمصباحمصباحفيهاكمشكاةنورهأمثل:تعالىقولهوأما،فقطتعالى

الذيبالمصباحأولياءهبهيهديالذيالنررثمبهف!نهنار،تمسمهلمأولوقولهإلى

فيالمذكوربالكلاممتصلا-تعالىقولهذلكوبيان،بمخلوقنحلوقاشبطفإنه،ذكر

أنهمن-يقينا-قلنأهمافصضىيثماءمنلنورهالثهيهدينورعلىنور:نفسهاالآية

51هدنورلأن،يكونتشبيهأصحوهذا،سفطيئشللمؤهداه:بنورهعنىإنماتعالى

)2(.الليلظلمةفيكالمصباحالكفرظلمةفي

.2(19)178-1/161نررارأيت:قرلهفيالإيان:صجحهفيملمالإمامأخرجه(1)

.1/185،186)2(الفصل
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الممادهاالفرلح

وتعاد-سبعانه-اللهمعأخرىألهلأوجودمنهايففرثصوص

الزوجلأوالأولادإليهتنمبوأخ!ي

والجامعة،والأمثالكالمزاميرالشعريةالأشفارفيالنصوصهذهمعظمقيكز

نصضمنجاء-سيأقماكما-التثنيةصفرفيالباجيرصدهالذيالنص)نحتى

..الأجيالمدىعلىئدهوتربحفظه)صراثيلبنيموسىأمر،نشيدأشعري

أيضاهيبل،النصوصهنهأمثالمنالأخرىالأسفارخلويعنيلاهذاولكن

منهافاتماواسندراكواسنخراجها،بفوم.برصدهامننتنظرمنها،بالكثبرخنلى

ذكروهاالتيالنصوصالىوا،ن،.معناالتي.الفزةفيالقديةالحركةعلماءعلى

التالي:النحوعلىتصنيفهايمكنوالتي

ابنأوردصفحاتعلةمدىعل"أخرىأفةوجودمنهائفهمفصوص)1(

اثهبننز.ال!يالركمنفبهامابببالقعلبهاوعفبالنصرصهذهمنعدداحزآ

منالباجيشاركهبلالجانببهاحزمابنانفرادهذايعنيولا،عنهوتعالىتبارك

أيضا:بعيدبنصين

وفق-قولهمن5/4،7،8أمزفيماالمزامبرسفرفيحزمابنبرصد(1)

اسقامة،صولجانملككوصولجان،الدهورأبدا*ياعرشك5:الكاثوليكية

دونالابتهاجبزيتالهكاللهمحكلذلك،الئروأبغضت،البرأحببت

وكذلك،البروتستانتيةفيالمذكورعنكثيراالل!فظهدايختلفولا"أصحابك

فالبروتستانتية،مترادفةألفاظآباستخداسوى،حزآابنذكهالذيالنص

هناومن،واحدوالمع!نى6)أشراككلفظعندهحزآوابن6)رفقائكلفظتستخدم

وقاصمة،الدهرومصيبة،الأبدسوأةهذه5:قائلايعقبانحزملابنحق

علىومجازاة،لهإكرامابالزيتدهنه-تعالى-اللهعرشعلىآخرإلهد!اثبات،الظهر
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)؟(.،تعالىاللهاضراكداثبات،للصلاحمحبته

الشطبيقيالتفسيرنسخةفعلتهما-ايضاالعجيبومن-هنابالذكرالجديرومن

ماالهوامشفيتذكرأنيمكنها،تفسيرنخةالأ!لفيأنهافمع.المقدسللكتاب

بهتحاولماالنصإلىتضيفأنآثرتأنهاالا،وتفسيراتشروحمنشاءت

إلىاللهياعرشكأ:هكذافيهاالنصفجاء،الآصنالركمستنقعمنالإفلات

الإثم.وأبغضت،البرأحببت.ومستقيمعادلملككوصولجان،الدهوردهور

،(الملوك)رفقائكمنكثرالابتهاجبدهنملكا()اللهمسحكذلكاجلمن

القادمةالطبعةلعليدريناماولكن،قوصينبيزالزياداتوضعتانهاصحيح

كماالنصمنجزةالزيادةهذهأصبحتفقد.تمياإفيوحتى،القوسينبدونتصدر

قرسين،بينايضاالكاثوليكيةالنسخةتضعيالتي!لزياداتجميعمعحدث

اضافهاتفسيريةحاشيةتكونماغالباالنصوصهذهأنإلىالبدايةفيونبهت

أنهاعلىالأخرىالنخفيوتأق!،منهاالنصنطهرونمتحذفهالمذلكومع،الناسخ

أصلية.نصوص

ئم،بأخرىفيستبدلهاالزيادةهذهتعجبهولاآخرناسخيأتيأنيضمنماذاثم

منالتطبيقيالتفسيرنسخةغلافعلىمكتربهومابدليل،وهكذا،ورابعثالث

الضسخةمقدمةفيماوأيضا،معاصرةعربيةبلغةمكتوبالمقدصالكتابنصأن

الآباءوأن،اللفظوحلاوةالسبكجمالبمراعاةطبقهاتميزمنالكاثوليكية

للأصلالأمانةراعواقدالمقدسالكتابإصدارإعادةتولواالذيناليسرعيين

جمدلاقدأنهإلىالقاريءتنبهكماإ(إ)1المستطاعقدرالقديمةالترجمةونصالعبري

فقدالقديمةالزجمةفيوذاكرتهأذناهأيقتهاالتيوالزاكيبوالتعابيرالألفاظجميع

استمراريةمنذكرهسبقمايؤكدكله)2(.وهذاوأمانةالدقةمنللمزيدبعضهائدل

.1/231نف!هالمرجع()1

.7()صالكاثوليهةالنخةمقدمةتراجع)2(
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)؟(.اليومإلىوتغييرهاال!نصوصتديلعملية

الآلهة-تعددفيهاالتيالنصرصاستخراجليواصلحزمابنإلىنعود)2(

وفقا-قولهمن،511/1مزألامايذكرالمرةهذهونجده-تعالىباللهوالعياذ

حتىيمينيعناجلس:لرب!الربقالا):التطبيقيالتفصيرونسخةللبروت!تاتية

والمعنى،،لسيديالربقالا:الكاثوليكيةوفي"لقدميكمرطئاأعداءكأضع

،ربفوقرب:والكفرالجنونلاقبلهكالذيهذاا:قاثلاحرمابنيعقب،واحد

)2(.،الخذلانمنبالثهونعوذ...ربعلىيحكمورب،وربيمبنعنيقعدورب

فيقائماللها:للبروتستانتيةوفقا،-82/1مزأفيماإلىحز-مإبنيثيرثم)3(

في،قاثماللهجماعةفيالله):الكاثوليكيةوفي"يقفيىالإلهةوهـفىيخا،اللهمجمع

مجتمع:سمجبكفرممزوجةحماقةهذه)بأنحزمابنويعقب،يقفىالآلهةوسط

هذاأدأإلاا!كانالثهشاءما،أصحابهوسطفيووقوفه،بينهماللهوقيام،الآلهة

هزلاءعند-وهم،ثلائةالنصارىعندالآلهةلأن،.-،رىالنهقرلمنأخبث

)3(.،الخذلانمنبالنهونعوذجماعة-الأراذلالمفلة

المنسربالأمثالسفرفيما-اللهرحمه-حزآابنيرصدرحلتهآختاوفي()4

ال!تفسيرلنسخةوفقا-31،:822/امأفي-بزعمهم-قولهمن!سليمانإلمأ

منذ،القديمةأعمالهفيالشروعقبلمن،الخليفةبدءمنذالرباقتنافي)-الظبيقي

اللججتتكونانتبلمنوئدت.الأرضتوجدأنقبلالبدءمنذهو.اناالأزل

خلققديكنلم)ذ.رالتلالالجبالققررتأنقبلمنؤلدت.المياهالغزيرةوالينابيع

السماء،الربثبتوعندما،المسكونةأتربةبدايةولا،البراريولابعد،الأرض

بهيخرجلمالضعلالطقيالتفيمنخةادختهالذيالتعديلهذاانالعجابالعجبومن()1

بدهنملكااللهمسحاللهان:التعدبلبعدالكلامفمفى،حزمابنذكر.الذيالقدإطارعن

افه.ياتعاليت،الملركالآلهةمنغير.مناكثرالابتهاج

1.231/)2(الفصل

.1232/الابقالمرجع)3(
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فيالصحبثبتعندما،هناككنتالقمر،وجهحولاالأفقدائرةرسموحين

متعديةمياههتتجاوزهالاتخوماللبحرقررعندمااللجج،ينابيعورشخالعلاء،

يومكلوكنتمبدعا،صانعاعندهكنت.الأرضأ!س!رسموحن.الربأمرعلى

."آدمبنيمعومئراق!،المسكونبعالمهمغتبطة،أمامهداثمابهجةافيض،لذته

منأكثرالملحدةفيفهل..)قائلا:النصهذاعلىتعقيبهفيحزمابنويتساءل

وتالثه؟مرسلنبيإلىفكيف؟معتدلرجلإلىالحمقهذائضافوهل...3هذا

علمأرادإناأنهعلىهذايخزجبعضهمورأيتومثلههذاالاالإلحادأهلغبطما

،برهانبلااشتهىماالىكلامكليقلبأنعنلهحياءلاتنيعجزولا..تعالىالله

غيرصحيحبدليلالايجوزلاآخرمعنىإلىومعناهموضعهعنالكلاموضزفث

)1(.،اللغةفيالمرادممتنع

هوالمتحدثأنعلىثكلامهظبعضهمتخريجعنحزمأبنمحر.الذ!وهتا

للكتابالتطبيقيفالفسير:الحاليةالنسختذكرةمابالفعلهوقعالى،طهعلم

فيمؤلفوهويقول"الحكمةابدية،:عنوانتحتالمذكورةالفقراتيضعالمقدس

ئبنيالذيا؟صاسافهيوجوهرجما،رئيسأمرالحكمةإن:اللهيقول)الهامث!:

عنصلطنأقوالبعضألمحالىقدويوحنابولى:الرسولينولعلكلها،الحياةعليه

)3(.3416/رؤ23/و151:17/كو)العالمخليقةعندالمسيحوجردلتصقا،الحكمة

تقولثم،الخالقةالحكمة5:الفقراتهذهعنوانجعلتفقدالكاثوليكيةأما

قد-41/1مثليخاأدل!فنمجردوهي-المجئتدةالحكمةفكرة)ن):تعليقهافي

الدينمهذداالآلهةتعدديبقلمحين،الجلاءزمنمنابتداءإسرائيليخاتطورت

فيهمرغوباوخيراثميئا44/-39/وبا28أيفيالحكمةكانتدهاذا.القويم

يير.بتصرف1،233234/الفصل()1

ايفاينظر،31(8:22/امأعلتعيقا،6912()صالمقدصللكتابالظقيالتفير)2(

الحيفةعندهناككانتفالحكمة...ه:يقولاجت36،:ا8/امأعلقحيقا(912ه)ص

.،....انقامعتعمل
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91ة16لمطو10:2/مثلفيضخصاتبدرافهي،والإنساناللهعنوخارجا

(22:62الآيات:الخليقةكلقبلخلقتأاصلهانفسهاهيتكث!فوهنا89،والفصلين

لدىتمثلهالذيوالدور3(27:0الآيات)العالمخلقفيبهساهمتالذيوالنشاط

النصوصجميعففيذلكومع،36(35،و31الآيات)اللهإلىلتقودهمالب!ثر

فنهومابيننميزانعلينايصعب،الروح0اوالكلمةاوالحكمةفيهاتخسدالتي

)1(.،جديدبوحيشعورهووماقديمةدينيةمفاهيمعنتعبيرهووماشعري

فاحث!ا،تناقضانفسهامعتناقضتقدالكاثرليكيةالنسخةأنهناالعجيبومن

تعليقهافيأيضاوهي،الخالقةالحكمة):يقول-رأيناكما-اعنرا:اختارتقدفهي

هذاومع،العالمخلقفيبهتساكلالذيبالنشاط-لفظهاح!سب-للحكمةاقزت

النصوهوللحكمة،)الخالقيةهذهاثباتفيالصريحالواضحالنصتجنبتكله

لانعل53الفقرةفي-التطبيقيالتفسيىنسصخةوفي،البروتستانتيةفيالموجود

-:هكذاالكائوليكيةجعلتهمبدعا،فقدصانعاعندهكنت5:هكلا-الحكمة

"...حينكلفيأمامهألعب،يومفييومانعييمفيوكنت،طفلاعندهوكنت)

ورحم...بالتحريفالتسليممنللقوآمفزلا،والاختلافالتضاربهذاوامام

النقدية.الحركةعلماءمنوأقرانهحزآابنالله

حيث،الجزئيةهذهفيالباجيالدينلعلاءالوحيدةالمساهمةالىالآننأق!)5(

بنيموسىامرالتيالترنيمةأوالحورةضمن،3261،17/تثأفيماإلىأشار

عنمتحدثاالكاثوليكيالنصيقولحيث،الأجيالمدىعلىبحفظهاإصائيل

ذبحرا،بالقبائحواسخطوه،بالغرباءاغاروه):إلههممعإسرائيلبنيحال

نسخةألفظحديثااتتجديدةآلهة،يعرفوهالمولآلهة،اللهليستلشياطين

والآن:الباجيألفظ"!ابوهالمآباؤكم،،هيجدد،يعرفوهالمآلهة:الباجي

التفسيرونسخةوالسامريةالبروتستانتيةفيواللفظ،،آباؤهميحدثهالم،محدثة

الكاثرليكية.لفظمنتماماقريبالت!طبيقي

الكاثرليكية.من(0133)ص()4رقمهاثىيراجع(1)
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-:وجوهمنهذاعلىوالكلام)-:الباجييقولالنصيذكرأنبعد

آلهة،أنهاأثبتف!نه،ئثنكل6هيجدد،يعرفوهالمآلهة5:قولهفإن:أولاأما

بآلهة.وليست،آلهةأنهازعمرااشياء:يقولأنصوابهبل،كذلكوليس

أنهمآلهةكانتاذافيهايقدحلا،هيجدد.يعرفوهالم5:قولهف!ن:ثانياوأما

.كرفثم،معروفايكنلمتعالىاللهف!ن،)1(يعرفوها،لما

بأنهاذئها)نماأنهتقتمي،آباؤهميحدثهالم،محدثةوالآن):قولهف!ن:ثالثاوأما

بل،ذمهالما)2(،آباؤهمأحدثهامحدثةتكنلمالروأنها،آباؤهممجدثها!محدثة

)3.،كنلكوليس،الالهيةتشحقكافت

في-الألوهيةمرتبةأن!وأضح-عن:أكوهيةمرقةإلىبالبشرترقىأب،ضوص

يستطيع،التحصيلسمهلةومتزلمةل!ت!،يسيؤ-مرتبةلعهدل!لقليبما2كلا!نظر

لاالقثبهالحركةعل!يهاصخربهأأ!يوفصوص،!بطةبمننهىبلوغهاالنر

فلك،منأبعدهوماالىقركىيخل4لسثب!!الألوية!كمب!اتهبعضهأي!ي

الىالمرتفيالإنانهذأمنوصلطانهصقامهعلى(لح!بصورةالإلهتبرزحين

الألوهية:مرتبة

مأكلأنفبعد،322:4،2/تك!فيماكلاماوالباجيحزمابن(يرصد1)

اثه-يخاف-والشرالخيرمعرفةشجرةوهي-عليهماالمحرمةالثجرةمنوحراء

هنامن.الأبديالخلودلهمافيكتبالحياةشجرةمنفيثلاأيدبهمايمداأن-تعالى

،الحياةشجرةلطريقحراسةوتوفير،الجنةمنبطردما-بزعمهم-الإلهيسارع

قدالإنسانذاهو:الإلهالربوقال):البروتستانتيةفيالعجيبالنصهذالنقرأ

الحياةشجرةمنويأنجذيدهيمدلعله،والآن،والثرالخيرعارقامئاكواحدصار

خطا.رهرالاا:الأصلفي(1)

.ا*ثاءإنالصححهرالاحثاثتهعاولعل(أبا،همأحدثنحدثةكانت):الأصلفي2()

.(31،441،)ص:التوراةعل)3(
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التيالأرضليعملعدنجنةمنالإلهالربفأخرجه،الأبدإلىومجياويأكلأيضا

صيفولهيب،الكروبيم:عدنجنةشرقيوأقام،الإنسانفطرد،منهاأخذ

النجم:جنانشرقيوأسكن:السامريةفيأالحاةشجرةطريقلحراسةمتقلب

."،الحياةشجرةطريقلحفظالمتقلبةالسيرفولميع،الأشباح

:قالأنه-تعالى-اللهعنحكايتهمأ:أل!نصهذاعلىتعقيبهفيحزمابنيقول

أكمضرورةوموجبة،الدهرمصائبمنمصيبة،مناكواحدصارقدآدمهذا"

اليهودخواصمنكثيراالمفزىالخبيثالقولهذاأدىولقد،واحدمنأكثرآلهة

منوفى،آدأقبلا!تعااللهخلقهخلقاالاثكن"؟!خلقالذيبأنالإعتقادإلما

الهافصارالحياةشجرةمن!لثم،والرالخيرفعرف،آ-ممنهاآكلالتيالثجرة

الزهراءللمفةهدانا)ذونحمدهالأحمقالكفرهذامنباللىنعوذ،الآلهةجملةمن

)1(.،تعالىاللهعندمنبأنهادخلكلمنسلامتهاتشهدالتي،الواضحة

فاإلىتركيزهيتجهبل،للالهةتكثيرمنالنصفيمابنقديكتفيفلاالباجيأما

،الطعامتناولعلىمترقفااليهاالوصولتجعللدرجة،للالوهيةتحقيرمنفيه

بالأكلأممسبأنهاعنفضلا،ممتسبالإلهيةأنعاقلآيتوهم:قائلافتساءل

بعضبسبببلوقدرتهاللهبيدليساوالموتالحياةأنظاهره-:يضيفثم

منفطردهالحياةضجرةمنآدمأكلإذاالأبديةحياتهمنخثياللهوأنالمأكولات

انهفيرى،منطقيةعقلانيةبصورةالتفكيرهذاالباجيوينقض،ذلكبسببالجنة

الثانيةمنا!لوكان،وال!ثرالخيرلمعرفةموجباالأولىالسصجرةمنا!لكانلو

،مباشرةالأولىمنا!لعقيبالثانيةمنبالأكلآدملسارعالأبديةللحياةموجبا

عنهالصبريمكنهفلا،خيرهذاأنفيعلم،والثرالخيرمعرفةنالقدأنهضرورة

أصلا.

،الأرضإلىطردقدآدمبان،الحياةشجرحراصةصمألةعلالباجييعلقثم

.1/145)1(الفصل
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الجنةفىخوليستطيعآدمكانهل؟الحراسةإلىالاحتياجوجهفما،الجنةعنبيذا

نأالآن-بعضاأو-مناواح!*كللاستطاعكذلكالأمركانلو؟اللهاذنبغير

)1،.الجنةيدخل

الكاثولبكبةفيقولهمن،71/خرأفيماالباجيبننفدالخروجسفروفي)2(

وهارون،لفرعونإلهاجعلتكقد،انظر:لموسىالربفقال5:والبروتستانتية

ولالفرعونلاالعقلاءب!جاعب!لهليسموسىابانويعقب،فبيايكونأخوك

ببدعة)2(للبثرممتنع،الإلهيةأفبوتبل.ذلكيسلمونوالنصارىواليهود.لغيره

الهنببابكرنانالممكنبل،لموصىنببايكونأنبمتنعهارونف!ن:وايضا،العقل

واحداحرفاالتطببفيالخسرفسخةأضافتوقد،-هطي،وتعالىصبحافه

وهارون،لنرعونك!لهجعلتكانا5:هكذالفظهافجاء"للأزقهتامنللخروج

لأ،العتدمنيعلملا-بدوره-فهذا،هيهكولكن،هلئهكنييكونأخوك

النوراةكانتلفد؟انعالىوالربموسىببن!نبهوجهعنبنساووأدةللمرءمجق

هبهن!ا:النصجعلتحينماالنعبر-!ح-أنالحربففيمنحميةكعرالامرية

نييايكونأخوكهـهدرون8فرعؤقعلجلسطانا،!طر:لموسىي!"وقال

-"عثثه

/4أمزفيوعجيبكريبفصىقعالت-،الزوجةلأمباتمنهئفهمنال!()ج

الحاليةالن!خفيالمذكوراللفظعنحزمابنأوردهالذياللفظويختلف،ا؟01:2

نضاحزمابنأوردهمأصحةي!نضحفيهاوثتمفنالألفاظتلبرعثدلكن،ظاهريا

ملكة،:الحاليةالنخفيأزوجتكوضت5:حزمابنعندالنصيقول،وتعقيتا

اسمعي:الابنةأي!تها.،أوفيربنممب:حالياأذهبمنوعقاصها،يمينكعن

.35(دم/4)صالوراةعل:يراجع(1)

شاء)نا!افضلهوأثتناهماولعل،للرثبرتاالايةبل5:الأصلفيهكذاالمعقرقتينبينما)2(

اطه.

.(9،29)صا:التوراةعل)3(
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الربوهواشا،فيهواك،أبيكوبيتعشيرتكواتشبئ،وأبصري،بأذنيكوميلي

شاءما):بقولهحزمابنويعقب،.طوعالهفاصجدي،سيدكانهحاليا:أوالله

علىلهمفرىفما،اللهتباركا1والأختانبالزوجةقإنؤتاالأولادأنكرناكان،الله

.")1(الخذلانمنبالثهونعوذ.أصلافضلاالنصارى

وما،دلهزوجهعنهنايتحدثأنحزآلابنساغكيف:القائليقولقدوهنا

بزعمهم--اثههوهناالمخاطبأنشكمنماوأقول،3لهذاإشارةمنالنصفي

المزموركانببقولالفقرةتبدأحيث7،9:/4أمزبمتصلهناالكلامأنبدليل

الفقرةتأتيأنالىالخطاببكافالسياقوششمر"...الدهورألداللهياعرشك)

ويقول،اثهإلماموجهافيهاالحديثيزاللاالتي،العاشرةالنمرةوهيمعناالتي

خعلت.حظئاتكبينملوكبنات):البروتستاتيةللن!مخةوفقا-الكاتبفيها

هأميرألتتالظبيقيالتفسيرنخةوفي،...أوفيربذهبيمينكعنالملكة

من):الكاثوليكيةوفي،.،أفير..بذهبمزينةعينيكعنالملكةجل!تحظياتك

منوما،6...اوفيربذهبيمينكعنملكةقامت،الملوكبناتكراثمكبين

ال!نصفيكرن-الاحتمالاتأحسنعل-الزوجاتهن،الحظئات"أنفيشك

.كبيراعلوايقرلرنعمااثهتعال-واحدةزوجةلاللهزوجاتمثبتا

للملك،هناالخطابأنباذعاءالفحشهذامنالهروبالخصمحاوللاذا

ووصفه،عليهالألوهيةلفظ)طلاقفيقولكمفماحقاهذاكان)ن:لهمفنقول

فيالكانولبكبةالنحصخةففولهمالننأملا3الإلهالابهابوصفلاالنيبالصفات

المزمورهذاأنالمف!رينبعضيرى):والأربعينالخامسالمزمورهذاعلىتعليقها

آخابأوالثان!ياربعامأوسليمانيكونقد-)صرائيليملكلعرصدنيوينشيد

والميحياليهوديالتقليدلكن3(61/1ملاصورمنأميرةتزوجالذي)

وأ311/ف!قراجع)(الكنيسةصورة)داصراثيلالم!حالملكعرسعليطلقه

1.231/)1(الفصل
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(301:الآيات)أولاالمشيحالملكالىقصيدتهالاعريوجه.(إلخ13ة628/اش

ثم6(9،5/اش)وعمانوئيل(إلخ21:13و41/4:7مز)الربصفاتإليهناسبا

للكابالتطبيقيالتفسيرفيجاءماهامن1)؟(.قريب(11:17الآيات)الملكةإلى

نبويا--يصفلأنه،المسيحالىيشيرمزموراالمزمررهذايعتبر):يقولإذالمقدس

العددويعبر-المؤمنينجماعة-جسدههيالتيبالكني!ةمستق!بلاالمسيحعلاقة

(6:8)45/الأعداداتمامأنوتحهد.مسيحهعلىالعظيمةاللهبركةعنالثايخا

فيالمسيحعروصبانهاالكنيسةوتوصف.9(،18/عب)المسيحهوالحقيقي

كليملكانساناالعريسنرى،الملكيللزفافالكتالماالثيدهذافي..(91)رؤ

علىالثناءهناولكن.جيلةعروسايمتلكهروها،الثروة،المركز،القوة:ضيء

الحقعنيدافعفهو،اللهقلبيرالملكلأنبل،الأضياءهنهلأجللشىالملك

)2(.،000كثيرةأممحمدكنصبلنلكهالرولكر.الخيرمحبهـهو؟هـالعدلأوالوطعة

فيكثيرةثصوص:كبيىاصلواتعالى-ثهالأولاداثباتمنهايفهمنصوص)د(

ضيئاحصرهاامجعلحذاالكثرةمنبلغت!المهإلىالأولادتنسبكقد!يما!حهد

القديه8بركأعاليماوودعاحيقصوس!يةهطورقهس!ر،الدتالابحيد

-:"لإطارهت!افي!يلاتهاقل!الهق!جكمجر!6عليها)!روالخم2ل!حسبوا!ي

ضله-صنلأ،!اش*لمكأأكاحز!طو!ينهبأجييرصد:التكوينصفرفي(1)

قطييقي:التفسيرونسخةالبىوستانتيةقامأمنهوقريبالكاثوليكيالنصفي

ينات!بنواستحسن،بناتلهمووئدالأرضوجهعلىيكثرونالناسابتداولما"

قيروحيتثبتلا:الربفقال،اختاروامنجميعمننساءلهمفاتخذواالناس

الأرضعلوكان،صتوعشرينمثةأيامهقكون،بشرلأنه،للأبدالإنسان

فولدنالناسبناتعلىاللهبنودخلحينأيضاذلكوبعد.الأيامتلكفيجبابرة

.االقدممنذالمعروفونالأبطالهم،أولادالهم

.(171ه)ص(1)هاث!:الكائريكيةال!نخة(1)

.(1831)ص:المقدصللكابالتطقيالنبر)2(
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اللهجعلإذ،عظيموكذب،بهناهيكخمقهذا)-:فيقولحزمابنيعقب

بعضانحتى،عنهااللهتعالىمصاهرةوهذه...آدمبناتينكحونأولاذا

فيالأولىالكذبةدونأنهاالا،كذبةوهذه،الملائكةبذلكعنىإنما:قالأسلافهم

.6)1(اللفظظاهر

يناقثىحيث،طرافةمنتعقيبهيخلوولا،كثيزاأبعدمسافةإلىفينظرالباجيأما

علىالباجيويركز-كبيراعلواتعالى-دثهعيسىبنؤةالضارىاذعاءالنصبهذا

يكونأنمنهفيلزم،ثلاثةالجمعوأقل،)ابن،جمع)فهو،الثهبنو5:النصفيقوله

المسلمينباتفاق،بنونلهيكونانعنمنزه-وتعالىسبحانه:والله،بنينثلاثةلته

يقلفلمبنيناثباتأما،واحداابنالهاثبتواإنماالنصارىفإن،والنصارىواليهود

بكونهعيسىالنصارىلتخصيصيكنلم،بنرناللهكانفلو:وأيضا،منهبمأحدبه

هـجه.)خوتدونمبوولإلها

ذلكحئنلو:قلت،تعالىاثهمنبالقربالثريفبنرةبانبوةالمراد:قيلق!ن

خشنفقؤوايضا:،امتناعهعلىيوافقونوهمالأنبياء،سائرعلىالنبوةاطلاقلجاز

فيسبحانهاثهعلىالأبرةولفظعيىعلىالنبوةلفظاطلاقفيلهميبقلمذلئه

الافمي!فىولا،النصارىنربدهالذيبالمعنىاللهابنعبسىأنعلدلالةالإنجبل

الرسالةعلىالافيهادلالةولاالأنبياء،كسائريدهعلللعادةالخوارقصدور

")5.فقط

فهي،عليهالكاثوليكيةالنسخةتعليقلىلرادمنهنالابدالنصهذامغادرةوقبل

في)جبابرةعنشعبيةأسطررةالىالمؤلفيعود5-:فتقولشعبيةأسطورةتراه

سماوية،وكائناتبضريةكائناتبينزواجمنوئدواأضهم(يقال"نفيليم"العبرية

علفيقتصر،الأسطوريوجههويخفي،الاعتقادهذاقيمةفيرأيهيبديلاوهو

يسببسوتالذيالمتزايدللفسادكتثلالجبابرةمنالوقحالجنىبهذاالتذكيى

.1/146)1(الفصل

.،04،14)ص:التوراةعل()2
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بني)فيرأواتقريباالأولينالمسيحيينالمؤلفينوجميعاللاحقةاليهودية،الطوفان

)بنىجميعهمفر-الرابعالقرنمنذ-الكنيسةآباءلكن.مذنبينملاثكةهؤلاء6الله

)1(.قاين،،الناسو)بناتشيثببنيالثه،

قولمن23،،4/22أخرفيماوالباجيحزمابنيرصد:الخروجسفرفي(2)

،هكذالفرعونفتقول):للبروتستانتيةوفقا-لموسى-بزعمهم-تعالىالرب

نأفأبيت،ليعبدنيابنياطلق:لكفقلت،البكرابنيإصرائيل:الربيقول

إطارعنهناوالباجيحزمابنتعقيبيخرجولم،،بكركابنكأقتلاناها،تطلقه

)2"."وأشملأفضلهناكتعقبهمابل،التثنيةسفرفيالمذكورالتاليالصعلىتعقيبهما

)سرائيلبنيموصىأمرالتيالسورةأوالنشيدفيبالتحديد:التئنيةسفرفي)3(

النصمنجزةالباجيوأورد،المضمونحزمابنذكر،الأجيالمدىعلىبحفظها

النسخفيألفاظهاتختلفنصوصوهي،2(18:0و32،56/تثأفيالمذكور

فيالربعنيتحدث6،،325/أتث:الأولنالموضع:بينااختلافاالحالية

تكافئأبهذا.معوجشريرجيل.عمببلاؤتهفنمالذينفسد):هكذ)الكاثوليكية

الذي،خلقكالذيابوكهوأليس13الحكمةمنالخالىالأحمقالشعبايهاالرب

الذينلهأقت!ذ):التاليالنحوعلىفهوالبىوتستانتيةفيأما،،3وأقامكصنعك

غيرغبياشعبايابهذاتكافنونألرث.ملتواعوججيل،عيبهماولادهليسوا

نسخةفييأتيحينفي"3وأنشأكغالقكهو،وئقتتيكاباكهواليس!؟حكيم

لطخةبلأبناء،لهيعودواولم،امامهالفساداقزفوالقدا:يليكماالتطبيقيالتفسير

)1(

)2(

أما،291(،901)صالمقدسالكتابهـلراجع،77()ص)1(هائىالكاثوليكيةالنخة

،الطاهرةشثفريةأخهمهـلوكدملاثكةهم،اللهفي،بأنالقرلتمامافيتبدالتطيقيالتفير

ذا،الانكادشريكيهاتحريفاالنصلمحريففيثلتفقدالامريةالتوراةأما،23()صيراجع

علدخلواقداللاطيننجوكان)ذا:وأقول،6اللاطينانجولفظ،ا""بنوبلفطاصتدلتانها

؟ولماذا؟جلامهمدةبتصيرالانانعلويحكماللهبغفبولمافا؟فااثمكلةفاأنجاءوأنجوأالاسنجات

إلخ.؟ولماذا

التالي.الضعلىاتعقيبفيصات!بامقارنتهمامع9(ا)صالترراةعل،1917/الفصليراجع
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أليس؟الغبيالأحمقالصمعبأيهاالربتكافئونبهذاوملتوأاعوججيلإخهمعار،

.،3وكؤنكمعملكمالذيوخالقكمأباكمهو

،3218:02/تثأيأتيإذما،نوغاحذتهفتقلالثانيالموضعفيالاختلافأما

نصميته.ؤضغكالذيوالإله،أهملتهؤتدكالذيالصخر)هكذاالكاثوليكيةفي

ماذاوأرى،عنهموجهيأحجب:فقالوبناتبما،ببنيهاستهانغضبهوفي،رآهالرب

علىهوالبروتستانتيةفيأما،فييمأمانةلابنرن،متقلبجيللأضهماخرتهم،تكون

الربفراى.أبدأكالذياكلهونسيت،تركتهولدكالذيالصخر:التاليالنحو

آخرصهم6تكونماذاوأنظرعتهم،وجهيأحجبوقال.وبناتهبنيهالغيظمنورذل

كماالتطبيقيالكسيرنسخةفيمامنهوقريب6فيهمأمانةلاأولادمتقلبجيلإنه!م

أبناؤهأهلاراذورذلهم،ذلكالربفرأى.أنثمأكمالذيالصخرئتذتملقد5:يلي

جيلاكم؟مصيرهميكونماذافأرىعنهموجهيسأحجب:وقال.غيظهوبناته

..،وأولاخونةمتقلب

تعالى"اثهأنمنفيهاماعلىفينصبحزمابنتعقيبأما،النصوصهيهذ.

طرقوهل،هل!امنكلهحاش،وبنانهبنوهوأنهم،ولدهمال!يأبوهمهو

الملعونةالكنبهذهفيوجدواماالاولداللهمجعلواأنعلبهموصهلللنصارى

أولادأنفهممجعلراأنمنكثرالعجبفيوليى؟االيهودبأيديالمبذلةأمذوبة

وأكئهم،طلعةوأبردهمبزالأممأوضرأكميعرفةعرفهممنوكل،قعالىالله

وكذبهممهانةوأشصدهم،نفوساوأجنبهم،كشاوكثرهم،خبثاوأتمهم،مفاظع

6)1".الفامدالاختيارهذامنثهحاشبل،شمائلوأرعنهم،همةوأضعفهم،لهجة

السابقلل!نصانقاد.ثربفيي!ير)ذأخر،اتجاهافيتجهالباجيالدينعلاءأما

بنوةفيالنصارىعقيدةبطلانعلىبهماالاصتدلالجهةمنالتكوش،سفرفي

بنيتسميةيقتفي5ماالمذكورةالنصوصفيأنالباجييؤكدإذ-تعالى-دلهالمسيح

1/227.)1(الفصل
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فيتسميتهفيعليهممزيةلعيسىيبقفلم،،وتعالىسبحانهأوبناتهبنيهإسرائيل

هذهفيلهملمثاركته-بتفسيرهم-الثهابنأنهاعتقادهميبطلابنا:الإنجيل

نأفيتعينوحي!نئذ،.بالإجماع-بتفسيرهم-بناتولاابناءليسوااضهممع.التسمة

العالمكقول،التكريمجهةعلىهرإنما،وبناتأبناءوتسميتهمابناتسميته:يكون

)1(.أولادييا:لتلاميذهوقوله،بنييا:لتلميذه

نتيجتهامنكان،القديمالعهدأرجاءبينبجولةهذاحزمابنينفرد(4)

مابذكرهناأبدأ-بزعمهم-تعالىدلهاولاداثباتفيها،النصوصبعضاستخراج

ابنولفظالنسخلجميعوفقا،2،7/مزأفيبالتحديد،المزاميرسفرفيأورده

شيءفأي):محمدأبرقال،،ولدتكاليومأنا،ابنيانت:يمالرقاا:حزم

النسخة)2(وتقرل،بالبارحةالليلةأثبهما3البابهذافيالنصارىعلىت!نكرون

(6)الآيةالربوتكلم3(الآية)المتآمرونتكلمأنبعدأ:تعليقهافيالكاثوليكية

)ابنه،أنهأعلن6(الآية)إصاثيلبنيعلىملكااللهمسحهلمابدورهالمميحيتكلم

فيماأعمقمعنىاتخذتالعبارةهذهولكن.القديمالثرقفيمألوفةلعبارةوفقا

ولادةعلللدلالةوالليزجيةالتقليدبعدهوين15/)عباستعملهافقد.بعد

)3.الدهررقبلالكلمة

كافةفي-قولهمن82،6/مزأفيماحزمابنيرصدايضاالمزاميروفي)5(

يتصل،،كلكمالعليوبنو،،اللهبنو:حزمابنأعند"آلهة)نكم:قلت5:النسخ

التيمنأطئمهذهأ:يقول)ذالسابقالنصعلبتعقيبههذاعلحزمابنتعقيب

ونبةالركمنالافلاتفيأيضاهناالامريةالتوراةتفلحولم،هذا.(441)!!:اتوراةعل()1

نأالا،ونجاته"نجيهمنبدل"وخصضاتهخواصه"لفظوضعتأنهامع-تعال-كلهالأولاد

ققلبجل)ذ...اهكذالفظهافجاء،باثبرةالاليةالفقرةفيصريحاالبنوةلفظعنغفلكاتبها

)تثعلتعليقهافيالكاثويكيةانمخةقالتهمافاويكفي000،5فيهماميني!بنرن"هم

هنانتغ،عيهفالحقفدداذا،صالحاصلمن!و،الربمنمولود)صرائله:تقول5(32/

.(704)ص)3(ها!ى،حر.العبريفانص،اليرفافماالنص

1.231/)2(الفمل

.(211.)ص)3(هاثى:الكائريكيةالخة)3(
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)؟(.،أنتنأوالنصارىعندماومثل،قبلها

المزمورهنهمطلعففيالكلأنوليكية،النسخةتعليقاتتضاربهناالعجيبومن

هذا8(،)2(.ومعنىووها)الآياتالأئمةوالقضاةالرؤساءالىعنيفنداءة:أنهتذكر

في،قائماللهجماعةفياللها:يقولالذي،51/41في،الآلهةأبلفظالمقصودونأنهم

)نكم:قلت،:معناالذيالنصفيأيضابهالمقصودونوأنهم،،يقغىالآلهةوصط

العلي،"بنولفظعلىالكاثوليكيةتعقبذلكبعدفكيف...آلهةهم:إذا،آلهة

"بنولقبالالهيالبلاطوأعضاءوالقضاةالرؤساءالمزمورصاحبيعطي5:بقولها

وما؟)اثهأبناءذاتهالرقتوفي؟اآلهةهم)3(.هل6؟)6(/1اي)راجع،العلي

31الإلهيالبلاطبأعضاءالمقصود

أحق25!58/أمزفيالمذكرر،،الأربابلفظعلىالتعليقفيأنهاأيضاالعجيب

:تقول،؟تحكمونبالاصتقامةأدموبني،تنطقونبالعدلأفكمالأربابأعا

ونجر5/47مزراجج)والأمراءالقضاةعلالعبارةهذهتطبق،الآلهةأ:حرفيا)

ال!نطييقيالنيرومجاولا6)0".(41/17صم2و91/17وتث2/27و1/26

هذاآواستخداوالحكامالقضاةعلالألوهيةلفظاطلاقنبريرالمفدسللكتاب

هنهبصو.الرباستخدآ36(34:/01يو)"فيقول"الميمالوهيةعل.دليلا

5ألهة،الئريدعواطهكانافاهو:دفاعهوكان.اثهبأنهدعوأ.محنلللفاعالعبارات

هنا).(.،طهمغادلانهنفصهجمن-اكلهابن-هويقولانالتجديفمنيكرنفلماذا

ومظقا.نفكيىايسانصح)نونفكيرهم،القوآمنطق

وفقا-بقولالذيلم986:8/أمزفيما،-سكالمزاميرصفرلفيجوحزآابنيخ!تم()6

قنلأنه"القديسينباعةفيوضكياربعجافبكتحمدوالسماء5:للبروتستافتية

.1231/)؟(الفصل

.(2281)ص(1)هائى:الكاثويكيةانخة)2(

.(؟922)ص)3(مامثى:الابقالمرجع)3(

.(1أ9ا)ص(2)هاثى:ننهالمرجع(4)

(121)9المقدصللكاباقطيقيالتفير()5
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مؤامرةفيجدامهوباله؟اللهأبناءبينالربيشبهتن؟الربيعادلالسماواتفي

وكذلك،"حولهالذينجميععندومخوف،القديسين،مجلس:الكاثوليكيةفيأ

بزعمهم--الربلسانعلى26،27،لم98مز-ذاتهالمزمورفيماحزمابنيورد

أيضاأنا:خلاصيوصخرةالهي.أنتأيى:يدعوفاهو):داودعنيتحدثوهو

صارت)-:فيقولعليهماحزمابنيعقبثم،،الأرضملوكمنأعلىبكراأجعله

والآخرون،مثلهفيهمليسسيدهمهوواحدفيهموكان،أبوبنيقبيلةالآلهة

مله،الإسلامنعمهكث!را!غلىونحمده،ذلكعنلعالى،شكبلانمصفمهم

)1(.،فيهاماكلوصحةبصحتهاالعقولتشهدالتي،الصادقةالتوحيد

والقجسيماليهودتعقيب

للنصوصمخصضاكانالذي،السادصالفرعهذايشهيالنصرصهذهبانتهاء

الزوجة-بزعمهم-تعالىدلهتنسبالتيوالنصوص،الآلهةتعددمنهايفهمالتي

جلالمعتنافيالتيالنصوصيتناولالذيالمطلبهذاإطارفيوالأولاد،

وجانبأخرمطلبالىالانتقالوقبل..القديمالعهدفيالربوبيةوعظمةالأولوهية

إنكارعنيقالمالمناقشةقليلآهناأتوقف،القديمالعهدمتننقدجوانبمنآخر

الألفاظقبيلمن،الربوبيةوعظمةالألوهيةجلالمعتتافىالتياليهود/للالفاظ

على)كتابمحققفتئما:المثالسبيلفغلى..الخ..والندم،التجسيمعلى.الدالة

مؤكداالإطار،هذافياليهودالىالباجييوجههاالتيالانتقاداتيستنكز،التوراه

الموهمةللالفاظسائغةتأويلاتلهموأن،المجسمةمنليسوااليهودأنمرةكلفي

للتجسيم)2(.

وحدهاالنصوصهووالحكموالفيصل،الجدول-مقاميخا)ننا:أقولوهنا

النصوصلنقدتصديهفيحزمابنمرقفكانهنامن..أخرىاعتباراتدون

.1/232)1(الفصل

...72ص)53(هاثى،58ص)93(هاث!،36ص()13هانى:اثادسيلعلينظر)2(

الخ.
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فيلمانقدهفي-آنفارأينا-كمافمثلأ،الإلهيالجلالمعيضافىماألفاظهافيالتي

نعمل))-بزعمهمتعالىالربلسانعلى-قولهمن،26-127/تكأ

لوالنصوأن،اللفظفيالخطأيبينحزمابنرأينا((كشبهناكصورتناالإنسان

فيوهكذاسائغا...تأويلاتأويلهيمكنلكان(())كصورتنا:قولهعلىاقتصر

الكاتبأنتثيدعلىحريمئاكان،بالذاتحزآابنساقهاالتيالنصرصجمغ

ناحية.منهذا..التاويلمعهاينفعلاالفاطاباختياره،للتأويلفىصةيدعلم

اها2التياليهوديةللتأويلاتنموذتجاالتاليةالسطورفيأذكر،أخرىناحيةومن

هـ(683)اثوقىاليهوديكمونةبنمنصوربنسعدفهذا.ومقبولةسائغةالبعض

6والاسلاموالمسيحيةاليهودية:الثلاثللمللالأمحاثتنقيح"كتابهفييذكر.

مسمى:تحتاليهرد،بأيديالتيلل!توراةالمسلمينعلماءيوجههالذيالنقديذكر

مقاموفي..الكافيالشافيالجوابأنهاليهيخيلكاعليهيردثمالاعزاض،

فينجدانا8:لسانهمعلى-بقولهالمسلمينعلماءنقديلخصوالتشبيهالتجسيم

افهوصفة،والتشبيهالتجيمعلى:تدلكثيرةمراضعبأيديهمالتيالتوراة

التيوالأمورالكفرياتمنذلككيرالىبة..وصفهيستحيلكا)1(تعالى

فهمنمنزلاذلكبكونأنفيمتنعوقوعها،مننمغبلالعفول،تستبعد!ا

فهفأبصرواأمتهمثائخمعالجبلالىمرسىبصعودالإخبارمثل:وذلك.تعالى

بدأالسفينةمنخرجلمانوخاأن:ومثلافه..بصورةآدمخلقأنه:ومثل..هناك

رائحةأي:أالقتاررائحة.افهفاستنشقالقرابينعليهوقربتعالىدثهمذبحببناء

وأنهم..الثهبأصبعمكعوباناللوحينوأن،آ،الطعافيهيطبخالذيالقدر

وغير..والحرفبالصوتوالتكلموالهبةوالغضبالندمتعالىاليهينسبون

.عنه.منزههومماذلك

وجوبه

وفاني،التوراةمنمواضععل!ةفيمذكوروالتمثيلالتشبيهعنالنهيأن

هذاأنظيوأكلب..،نع5هكذانحوتةالكابنصفيدائانكب،تعال،كلمةأنبلاحظ(1)

6اليهودآ"افحاكابلمحقيئفيلأنه،برمانموضاليهوديوهوالكت!ابعققمنصادرالتصرف

عبدعمد/الدكتوراشاروتد..عمدعنثالمااللفظةهذ+مجذفكانالمغرلمايحصبنللموأل

هاثى:الهود)فحام:-ساجع..برلمانمنالمسلمهذاالمانفطللكتابتحقيقهفيالثرقاوياثه

الخ.122000ص)1(هائ!،ا"9ص)1(
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وعن،الثهدونإلهاتخاذعنالنهي:هواللوحنعلىالمكعويةالعشرالكلمات

والتخييل.والتشبيهالتمثيلوعن،بهال!!ثراك

مثلعلىفهو-اليقظةفيكاندان-)نه:قيلفقد:)؟(اللىأبصرواالمثائخأنوأما

نهاهمحيثأنه:ذلكعلىالقاطعةوالدلالة.الظاهربالحسلا،المنامفيئرىما

لمأخهمذكرهم،اعتقادهمنوحذرهمالثيهعنآخرموضعفيالتوراةفيتعالىالله

*الصور)2(منشيتاالموقفذلكيخايروا

الرؤيةتكونأنفتعين،الباصرةبالعينالحقيقيةالرؤيةنفىأنهإلاذاكوما

نسبةفوضعتلطفتعالىالثهلأنوذاك.القبيلذلكمنلاالمرضعهذافيالمثبتة

عيتاخلقهمنشزفهلمنفجعلاتمجسم(،)غيىادوالمعنىالباطنالحصرين

خيقتوتنولبابها،الأشياءتلكفيماعلىبالعقلوشتدلأشياء،ترىباطنة

مهما،المتخيلةالقوةهيالعينتلكولعل.بالحقيقةالبصيرهرالعينتلكله

فيها)3(.ريبلاحقائقعلىتدلهائلةعظيمةصررةفترىالعقليةخدمت

عذولا،قراءةدونالفكركجردصلاةمعانيلمحصيلعلىتقدرلاوكما

فكذلك،-)4(مختلفةأعدادمعقزلفهاأنأردتانسيمالا-نطقدونمثلامائة

..ينضبطلالكان،وحكاياتبمثالاتالعقليالنظاميضبطالذيالحسلرلا

منإسراثيلبنيوسثعائخلموسىانتظمفيماالحاليكرنأن)5(يحتملفهكذا

وبماوبهائها،لهمالمخلوقةالصورتلكجمطيمنرأوهكا،تعالىالربعظمة

ذلك)بصارتحملونلاالذينفكالغمصيونحن-الهائلةالأمورمنبرؤيتهااقترن

)1(

)2(

)3(

)،(

،5(

لم.:9ا241/خرأاللثر

.الأولالمطلبمنالاقالفرعفيبينهماالاقضذكرصبقوقد..،451/تثأالىيثير

مفامفيهنامناسبكبروهو،المنصوفةغلاةكلامهوالخ..الاطنةوالعبنالاطنعنالكلام

حتىفيهاغموضولاوراضحةصريحةعقلانيةادلهيخاسبهوالذى،النصوصوتحبلالجدل

.المطلوبالإتامالىتؤدكط

غريكدونالفكراعمالحالةفيوتفكزاتدبزااكنريكونالإنانانالواقعبل؟مذايصحكيف

.اللان

لا،العلميالمجطفيلهايمةلا،اخماليةادلغ:وهكذا..،مجتمل)و،هـلعللفضهنا.ممرر

:.والناظرةالحدلامقاءفي-بما
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في-الصوررؤيةمنخزبوما.رؤيتهعلىالقادربنبالئصراءفنتقديالنور

وان،الاصتبعادويزيلذلكتصرريسفل-حقائقهاغيرعلىاليقظةوفيالمنام

.جذا)1(بعيدةالإدراكينبينالمناسبةكانت

ولامحرفليسالذي-الئهكلامعلىالدالرالصوتالحرفأنوكما

ليراهاتعالىالثهخلقهاالتيالصررةفكذلك،أيضئاالئهكلاميسمى-صوت

الالهباسمتسفىقد،وجلعزوجلاله.عظمتهعلىالدإلة،والأولياءالأنبياء

.والحلولوالتشبيهالتجسيمئغتقدإذا.لم،ذلكفيمحذورولا.الجازوجهعلى

يثصاهدونهوعماالأنبياءمعجزاتأسرارفيالكلامعندذلكتقديرمضىوقد

.الصرر)2(من

بهايرادولاتطلققدالصورةأنوعلى.بصررتهآدمالثهخلقينحلوبهذا

وخلق،اثهرؤية:فيذكرواوقد.لذلكتوضعلمولعلها،والتخطيطالشكل

.لذكرها)3(حاجةلاأخرىتأهـللات،بصررتهآدم

الثهسمع:يقالكما،تقئلها)4(عنكنايةفهو:القرابينقتاراستنشاقوأما

معهومنموعىأنفيصربح!و،اساصهمنكمرنةابنكلاآيقضماذاتالنصز)ن:أقرل(1)

ثم:..وغيرماواللولؤبالعقيقاثهلذاتلثيهفيوجاء،اللهذاترأواقداصرأ.يلفيضيوخمن

هلا1؟بحضرتوشربواأكلواانهممنالنصفيمايوولنجماذايقولكمامجازيةالرزيةكانتالو

ونمسبمكيهمنالنصهذافيماببانمنولمزبد..111مجازينبدورماوالربالأكلكان

.1187/الفصل:فيعبهالتعفيبفيحزمابنذكر.مايراجع

و،لامها،بخؤضفة:ليانكمونةبنضصهجث"الأبحكنفغهكابمنالأوللابفياى)2(

.12عىلى2صمنلمفحكشغلوقد..بهاسعلقاموركروفي5رنافعها،وجوث!اطبات

ونقضها.اتأوللاتهدقواباجيحزمابنقالهماذكرقريئامض)3(

وكيف،وتعالصبحانهالحالقجانبفيتصحلاف!كاالعبادحقفيالكنايةهد.صحت)ن:أقول()4

صفركاباستخدمهالذياللفطالولننظر..اايخهماالعجبمنفيهوالقراببنالنبائحو(مر

ف!ئم)):،812/لكأفيالنمىلمول،صبحاثهالربرضىعن+لزعمونكما.لل!عبرالكومن

))ناستنشقكمرنةابنيذكر.الذىالأصلىاللفظعنمعذللفظأنهشكولا،((الرضىرائحةالزفي

فرار.علالربنجدآالمحروفةالفراببنراثحةاشتاقوبعد،((الفناررانحةالرب

راثحةاشئاقلولاانههذامعىنهل..أبذاهذاالىالحردةبعدآويتمهد،بالطونانالأرضب!غراق

الذباثحمجعلالذيالحكيمالاسلامياتريعمنهذااين1110والتعهداندمهذاكانلماالقرابين

رالمحن،الفتراءعلبلحمهابالتصدقو)نما،مذبحعلبحرتهايى،جحانهالىرضانيويهلة

للاواصر!ودعماللروابطتقربة،والأصدقاءللاقاربوغيرماوالعقيقةالأضجةيخانهجزءلاهداه
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تقبله.:بمعنى،دعاءه

العبرانيةلغتيفيلذلكاليدت!شعاركما،لقدرتهمستعارة"الثهوأصبع"

عنحكايةالتوراةفيجاءما:قطعيةدلالةذلكعلىهـلدل..والعبرلة

مرادهمأنومعلوم.ميالثهأصبع:قالوابهابئلرابماابتلوالماأنه!،المصريين

.(الئهقدرةبذلك

التوراةنطقتوقد.بالجاز"نادقا)يسمىمناالنادميفعلهمايفعلومن

المنسوبالندمحملمنبدفلا،الندمعليهيصحلاتعالىافهبأنالنبراتوكتب

،بالطوفانالخلائقتعالىالثهأهلكلماأنهوذلك.قلناهبماالتأويلعلىاليه

كنتمثيلآ،)2(خلقهمعلىندمبأنهذلكعنوعبى،يهلكهمأنهذلكقبلأخبر

فعله.بتركذلكليستدركفعلهشيءعلىيندم

غضبممنينتقمأنشانهمنالغضبانف!ن،ذلكلمثلاليهالغضبوفسبة

بالغضب.-وجلعز-انتفامهعنعبرفلهذا،عليه

حبن!اال!بملالهوصدق..النحهحةصاحبي!تعلللروردادخالا،الملمالمجنمعافرأدببن!

ماعلاكلهلكبروالكمسخرهاكذلكمنكمالقرىبالهولكندماؤهاولالحومهاالىبناللنافال

.1)37(الآية:الحجسورةأ(المحسنينولرهداكم

اللوحينبأنتكتفيلاالي،الأخرىالصوصفييقرلونفماذا،الكن!ايةهنيبصحةلهمصتمناان()1

كنبه"اثهخطالخطوأن،اثهصنعهاللوحينأن-الامريةفيكا-تضيفبل،اللهبأصغمكؤلان

.ا؟االحجارةلوحيعلحفزاأونحتئا

الربنيةعلللدلالةبهجيءالندآعنالتحبيرأن!دلامهنظاهر،كمونةابنمنواضحةمغالطةهنا)2(

دانا5الرب!هلاكالربقرارعنحديثفيهالي!النصوصأن:هذاومعى..الحلق)هلاكفي

البثر)هلاكعنالحديثففيها،هذاتكذبذاكاوالنمرعى..بالدمفقطذلكعناقبيرفيها

الضيقول.خطايا.وعظمتشزور.كثرتأنبعدالانانخلقعلالربندمنتيجة

هوأفكارمنيضور.ماكلوأن،ا؟رضاعلكثرقدالانانضزأنالرفيرراى)):الكاثوليكي

أمحر:الربفقال،قلبهفيوتاصفالأرضعلالانانصغأنهعلالربفندآ،يومهطوالثر

،في،السماءوطيوروالزخاناتالهانممعالانان،خلقتالذيالانانا،رضوجهعن

.((.صنحتهمأفيعلندمت

ا،مروليى،لهتعليلآالإهلاكترارعنالحديثبجوارموجردالندمعنالحديثاأنالراضحومن

ابنتأويليجعلمما،ائافيعنللحديثبديلآكانالأولعنالحديثأنمنكمونةابنيقرلك!ا

والعقلاية.الصحةعنتمائاوبعيذاالمضمونمنخاياكمونة

http://www.al-maktabeh.com



283الأولالباب

افهرحمةسميت،يحبهمنعلىوالشفقةالعنايةيكثرمناالمحبأنولأجل

ذلكعنالثهتعالى.والهبالغضبانانفعالينفعللأنلا،محبةعنايةوشدة

.كبيزاعلؤا

فيه.الحالعرفتفقدوا-لرفبالموتكلامهوأما

سائركتبفييناسبهوماذلكمنوردماكلتأويلهو،هذامثلوعلى

صنفوقد..والعلماءالأحباركتبوفي-مرسىملةعلىالأنبياهـالذين

.هذا)؟"منأبسطإيضاخاوأمثالهذلكترضحكتئااليهردمنالمتأخرون

الإلهيانجلالمعتتنافىالتيللنصوصوتبرلراضهماليهودتأويلاتهذه

غامضة،تعبيراتذات،مرسلةأقرال-واضحهوكما-ليهي،الربانيةوالعظمة

الغضبمسألتيفيمنطقيةعقليةاصتدلالاتمنفيهاماحتى..احتماليةوأدلة

اليهودتأثريوضحالذيالأمر،الإصلاميةالكلامعلمكتبمنمأخرذوالمحبة

ينالسموألوكان.فيها.يعيث!ونالتيالإصلاميةبالبيئةالإسلامبلادفيالمقيمين

هذاالىأشارقد-ل!سلامتعالىاللهوهداهاليهرديةعباءةخلعالذي-المغربيحى

المفيدةالنصوصبعضذكرحين،اليهوديةوالعقليةالعقيدةفيالإسلاميالتأفي

على-ال!تجسيمكفرئاتمنعندممماعتدنااذاالكتابويطول...ا:قالثم:للتجسييم

المسلمين،توحيدمناستفادوهبماآبائهممعتقدعنكئيراتهذبواقدأحبارهمأن

الألفاظتقتضيهلامما،عليهمالمسلمين)نكاريدفعبماعندهمعاتفسيرعنوأعربوا

اسشزواالفضائحهذهمنعندهمعماسئلوامتىوصاروا..ونقلوهافسروهاالتي

.الثشاعة)2(منيلزمهممافظيعمنخوقا،والبهتانبالجحد

خلالمن-ولكننا،يريدونماانفسهمعنيقولراأنلليهود-هنامن

أثناءعلماؤناذكرهماخلالاومن،للتاويلالقابلةكيروألفاظهانصرصهم

-:أمرشبأحدنلزمهم-كمرنةبنتاويلاتبطلانخلالومن،للنصرصنقدهم

اليهرديكمونةبنمنصرربنصعد،والإصلاموالميجةاليهودية:الثلاثللمللالأبحاثتقيح(1)

.ت.ق.د"بالقاهرةالأنصاردارط،:3335مىهـ(683)ت

.132ص:ايهودانحام2()
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من-تعالى-لئهينسبونهلما،مثركونكفرةوبانهم،الجتمةمنبأنهمالإقرارإما

.وضيرجمئاتكفرئات

التجسيم،ينفونبأنهمزعمهممعلتتواءم،نصوصهمتعديلياقومواأنأو

بقيتق!ن:منهمااختيارأيفيخيرولا.وال!ثركالكفرعنبعيدونوأنهم

فهمبتعديلهاقاموادان،ومشركونمجسمةكفرةفهم،حالهاعلىالنصوص

..اللهمنوحي.وانهاقداصتهايزعموننصوضاوتحريفهملتبديلهم،كذلككفرة

.كبيرأعلؤايقلونعماافهتعالى

نأوالتجسيمالثركعدمفياليهوددعوىيصدقونالذينبهؤلاءوأولى

وأنهم،الثسخانكاردعواهمفىألضااليهودلصدلقلزمهمدالا،مودفهملراجعوا

..وأنهم..وأضهم..الأجناسصائربينمنواختارهاكلهأحبهالذيالمختارالثحعب

اطه-ونحمد..اللهوحيأنهويذعون،الكذبفيهايفزونالتيالدعاوىكافةفي

السمحاء..وال!ثريعةالزهراءللملةهداناإذكثيرا،-حفاثا+،حز!ابنيقولكما

وأخيرا.أولآالحمدو*

ويلائثوقيق
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الرابعالمطلب

السلارو+عليهص+البثمر!وكماله!الأنبياءعصمةمعتتنافىنصوكل

افضلجميغاعليهم-الكرامالأنبياءإلىتنسبكئيرةنصوصالقديمالعهدفي

منلهممجبمماالتامالنقيضغلتقف،وصفاتسلوكيات-السلاموأتمالصلاة

الحالقاصطفاهموأنبياءرسلآليكونراأقلهمالذيالبشريوالكمالالعصمة

في-النقديةالحركةعلماءآقاوقد..ومنهجهوشرعههديهالبشرإلىليحملواالحكيم

وتحليلهاعليهاالضوءوتسليطالنصوصهذهباستخراج-البحثمرضوعالفزة

تنسبكتتاأنفيتثخلصمنها،مفزلاحتميةبنتيجةكلههذافنوالخروجونقدها،

مقدسةكتتاتكونأنيمكنلاحياء،الناسأقلبهيرضىلاماالكرامالأنبياءالى

الفسادمنالنصارىدينفيبماالإعلاآ)كتابصاحبفهذا..الأحرالمنبحال

..فاكتبر...أقائلآ:يعلق-القبيلهذامننصوصعذةيذكرأنبعد-،آوالأوها

باولىتليقهلالمستقذرة:المذمومةالصفاتوهذه،المنكرةالفواخىهذه

لقدفوالئهوعقرا)ا".وجذغابراحنةوخ!را،ولمصذقهملهمتبا...؟الديانات

ؤتاضلوأقذآدتإحغلىآفثزآةإافهكتبعلىوكذبرا،اللهرسلعلىافزوا

.)2((ئقتبجمتتحائوأ

فينسبواوما،الباديةالمخازيهذهبعقلكتأئل":يقولآخرموضعوفي

راحلة،5صحتهاوأن،براحنةااياولىإلكلمةفيمطبئاخطاهناكأنالمؤكدومن،بالأصلكذا(11

حمغاعليهميدعراالقرطبيبانالاصت!اجيمكنفظورلابنالعربلسانفيالجثنجعد

وأكانذكزا-نجببعيركل:العربعندالراحلة،دة،وصن!رهمقرسطهمكيىهم:بالخران

.منظر.وحنخلفهوكاملجابتهوبخار،واياحمالاياصفارعلالفويالبيروهو-أئى

فيودخولهأعواماربعةلاصتكمالهمجاعوالبعير،يلقحلاالذيالنالصغيرالبعيرهو:والجأع

لردكبلاهذابهئفغل/قائموهوبالبفابحيرفرانمضرب:اللغةفيأصلهوالعفر:.الحامة

منه.مقكلناصاجهفي!نحر.يخ!قطالنحر،كد

.الأنعامصورةمن(؟04)الآيةمنجزءالقرآقوانص.991ص..الإعلام)2(
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واشتدت،النظرأمعنتأنتف!ذا..الفاشيةالمناكرمنالخلقأكرمإلىكتبهم

وناسبهاالتوراةفيئفجقهاوأن،براطلالحكاياتهذهأنعلمت،العبرمنك

..،)1(جاهلمتزندقالثهالى

صفةكلجاعلا،المضمارهذافينصوصمنعلماؤناأوردهماأعرضيليفيما

بحسبالفروعهذهومرئبا،مستقلفرعفيالكرامالأنبياءالىمنسوبمسلكأو

وحاش،بشيغاشنيغاكلهالمطلبكانوان،إليهمالمشوبالجرموبشاعةشناعة

فيالباثذكرهأنشقمايؤكدالذي،والبهتانالإفئاهذامنالكرامللانبياء

ويوسفويعقوبلاسحاقوابراهيمونوخاآدآأنمن،المبحثهذابداية

،المقدسالكتابنصوصفيالمذكررينوعيصمىوسليمانوداودوهارونومرص!ى

عنهمحدثناوالذين،الأسماءبهذهالمعروفينآالكراللانبياءصلةبأدنىيمتونلا

،البشريالكمالفيالعلياالمرتبةوأصحابالبثرصفوةباعتبارهمالكريمالقرآن

الصلاةافضل/الحظيمالخالقمنجميغاعليهم..اثهعبادمنالأخياروالمصطفين

..التسليموأتم

الثريا؟ا..منالئرىفأ-شوأولئكهؤلاءبينمطلقاعلاقةفلا

أعلفيالبشرىوالكمالصورهاأبهىقيالعصمةوأينالتبر..منالزابوأين

الذميمةالصفاتمنوغيرها،والخديعةوالكذبوالزناالوثنيةمنمراتبه

علىالسلاآعليهمالكرامالأنبياءالىالقديمالعهدفيالمنسوبة،المثينةوالسلوكيات

-:التالىالنحو

الأللالفرلم

تعالىاللهغيروعبادةالوثنيلأوالثمرك

أناصقيقذسان-التخيلعلىقدرتهبلفتمهما-يتصررأنلعاقلكانما

ئعثفما..تعالىاللهغيروعبادةوالوثنيةالكفرالكراما،نبياءإلىتنسبنصوضا

.202ص:نفالمرجع(1)
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وهدةمنالبشريةلانتشالالا-السلامعليهم-العظاموالرسلالكرامالأنبياء

..الترحيدوضياءالإيماننورإلىالإنسانيةبأيديوالأخذ،ال!ثركومنحدرالوثنية

وصللوحتى،نقيصةكلبهميلصقواأنالاال!نصوصهذهأصحابيأبىولكن

"والركالرثنيةالىالحال

صناعةجريمةهارونإلىالمحزفةالنصوصتنسب:الخروجسفرففي-ا

فيالنصيقول.تعالىاللهدونمنعبادتهإلىاصراثيلبنيوتوجيه،ذهمىعجل

عنه:تختلفلاالأخرىوالنسخ،البروتستانتيةللنسخةوفقا-:321،6/أخر

علىالشعباجتمع،الجبلمنالنزولفيأبطأموسىأنالشعبرأىولما))

الذىالرجلموسىهذالأنأمامنا،تسيرآلهةلنااصنع:.قملهوقالواهارون

الذهبأقراطانزعرا:هارونلهمفقال.أصابهماذانعلملامصرأرضمنأصعدنا

الذهبأقراطالث!عبكلفنزع.بهاو(توفيوبناتكموبنيكمنسائكمآذانفيالتي

بالإزميل،وصؤرهايديهممنذلكفأخذ.هارونالىبهاوأتراآذانهمفيالتي

أرضمنأضقذتكالتيايرائيلياآلهتكهذه:فقالوا.مسبوكاعجلآوصنعه

.للربعيدغذا:وتالهارونونادى،أمامهمذبخابنىهاروننظرفلما.مصر

لدلالشعبوجلس.صلامةذبائحوقدموا،محرقاتوأصعدواالغدفينبكروا

.((للعبقامراثم،والشرب

البشعة-الجريمةلهذههارونارتكابأخرىمرةذاتهالأصحاحيزكدثم

البروتستانتيالنصيقرل،معهمرسىأجراهالذيالتحقيقفيوذلئا-بزعمهم

الصمعبهذابكصنعماذا:لهارونموصىوقال))::3212،26/أخرفيأيضا

أنجت،سيديغضثتختملا:هارونفقال.3عظيمةخطيةعليهجلئتحتى

مرسىهذالأن،أمامناتصيرآلهةلنااصنع:ليفقالوا،شزفيأنهالشعبتعرف

ذهبلهتن:لهمفقلت.أصابهماذانعلملامصرأرضمنأصعدناالذيالرجل
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موسىرأىولما.)1(العجلهذافخرج،النارفيفطرحته.ويعطنيفلي!نزعه

موسىوقف-مقاوميهبينللهزءعزهقدكانهارونلأن-معزىأنهالشعب

...((لاويبنيجميعإليهفاجتمعف!ليئ.للربقن:وقالالمخيم،أالمحلةبابفي

ولكن،والباجيوالقرافيوالخرزجيحزمابنأنظارالنصهذااعشلفت

الفعلهذانشةباستنكارالخرزجياكتفىفقد..عليهمنهمكلتعقيبقفاؤت

:يقولاذالإطارهذاعنالباجيتعقيبيخرجولم،الثهأنبياءمنلنيالشنيع

!!ا3إصاثيلبنولتتخذهذهبمنعجلآيصورأن!بهارونيليقكيف..).

.،)2"000عنهمعصومونالأنبياءو)ن،كفر!ذاقإته

فيالقرآنيةبالقصةالتوراتيةالقصةويقارنكئيزا،تعقيبهيتوصعفيحزميخنأما

عفاالفصلهن!أفبقولأ:الاحت!لات،جمبعز!مةعنالنص*ينناولالموضح،هذا

عليه:وطئمفبلهعما

منيعبلونهإثالقومهيعملان-يتحمدمرصلنيوهو-هارونيكونأنء

مذبخا،للعجلوببني،السبدعيدغئا:عليهوينادي،وجلعزاللهدون

للرقصأستاهمويكشفمحرقممثم.للعجلالقربانتقريبعلىوشاعدهم

لقومهيعملمثرككافرمركلفيأ1لعجبهن!ا)ن)-...العجلأماموالغناء

اله.دونمنالها

الموضعالىيثيرأعملههارونيتعمدأنغيرمنظهرالعجليكونأو8

هرهذاانالا.فرقولامرسىكمعجزاتمعجزة-وكه-فهذه!أالثاني

صنعهالذىهر--بزعمهمهارونأنمنالأولالنصفيماوببنالجملةهلهببناتاقضيلاحظ()1

مبركا.عجلأبالازيل

هذاأنفبذكرالفرافيأما47200صالحزرجيجملةأ!كناب:ونجظر/99ص:النوراةعلى)2(

،الامري"منحاالىالعجلصناعةتشباذ،هناماتكذبدانيالصفرنصرص)نيقولثم،كفر

يفرلمأنهتحقيقهفيذكرعرضزكيبكر/الدكنورأصاذناولكن..الكريمالقر2نيوافقماوهر

.383صالفاخرةالأجوبةيراجع..دانيالصفرفيالمعنىبهذانصعل

يتمموبدونها..،كفت)ستا.احقتكونأنالا8:تقولمفهومةغيرجملةالأصلفيفا)3(

.قاب
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لماهذاكانلو)ذ.تعالىالثهعنالمبعدوالتدلي!والإشكالوالتلبيسى،الضلال

النذلاستخفافبعدأترى..الملعونالعجلعابدمنبالتصديقأولىموسىكان

منفهحاش-3استخفاقاالسلامعليهمبالأنبياءالخرإفةهذهلهمعملالذي

وكليمهفهرسول-موسىعندمنهذابأنيؤمنقنخفقتغدترؤنأو-هذا

العافية.علىالثهنحمد3)حمقا-تعالىالثهعن

العقللهيشهدالذي-الحقنورمنالمفترىوالكذبالباردالهوسهذاأين

سذهفييقولاذ..؟)حفاوجلعزالثهعن!محمدبهجاءالذي-بالصحة

لهجسذاعجلابعدهمنموسىقومواتخذ):سواهيمكنلامانفسهاالقصة

..()1"ظافيوكانوااتخذوهسبيلايهديهمولايكلمهملاأنهيرواالمخوار

لهجسذاعجلالهمفأخرج.السامريألقيفكذلك):وجلعزوقوله

.)2((قوليترقبولم)سرائيلبنيبينفرقت.........خوار

.)3(يق!تلوقي...وكادواأستضعفونيالقوم)نأمابنقال......):وقوله

وأما.الحصامرجماالضالىالكافزالجخللهمغيئ)نما..حقاالصدقهوفهذا

لذيالصبحتبينوقد.س.يقتلونهوكالوا،عصوهوأنهم،جهدهعنهفنهاهمعارون

عنصحفقد،الخوار)وأما..الآفكينكذبمنتعالىقولهصدقولاحجمن!ا

منوتخرجقبلهمنتدخل-الريحدوىكان)نماوأنه،صواهمجوزلاماعباسابن

نفهعندمنخارولو،يكلمهملاأنهأخبر-تعالى-لأنه،الحقهووهذا..دبره

احالةولامعجزةتكونلااذ،محالوهو،حياةفيهولكانتالكلاممنضرتالكان

.")"(التوفيقتعالىوباللهأصلانبيلغير

.(1)48الآية:الأعرافصررة(؟)

.(49:)87ا،يات:طهصورة)2(

لنؤيرتغتجغينىؤلآآياكذ%ئثيت!تلآ!:وقامها(015)الآيةمنجزء:الأعرافصمرة)3(

."آلطييى

الرجلهنإوافعالشخصيةعنكيرةرواياتالكيركتبفيجاءوتد.18!ا1/188الفصل()4

ومعظمهاذكرهامنفائدةلااليالإصراثيياتمناكثريتهاانالباحثولرى،بالامريالملقب

.366169:1/كثيرابنتفير:المئالصيلعليراجع.يثتلمضيف
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لشخصيةتحليلآيقدمالمقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرأنهناالعجيبمن

الشعب،لضغوطاشصلامهالاأدىمما،مهزوزةضعيفةشخصيةفيراه،هارون

عظيم.بهتانهذاربيسبحانك..)؟(ليعبدوهالذبيالعجللهمفعمل

وثنيةمن-وغيره-الأولالملوكصفرينسبهماالىأيضاعلماؤناأضار-2

املأفيالبروتستانتيالنصيقول)ذ!سليمانالىأوثانوعبادةوكفر

شيخوخةفيمانفيوكان)):الأخرىالنسخلفظمنهوقريب-ا،ا:1/14

الههالربمعكاملاقلبهيكنولم،أخرىآلهةوراءقلبهأملننساءهأنسليمان

وملكرمالصيدونيين،الاهةعثشررثوراءسليمانفذهب.أبيهداودكقلب

كداودممافاالرببنغولم،الربععئفيالشرصلبمانوعملالعمرنببن.رجس

تجاهالذيالجبلعلى-الموآبيينرجسلكموشمرتفعةسليمانبنىحيتحذ.أبيه

الغريباتنسائهلجميعفعلوهكذا.عمرنبنيرجسولمولك-أورضليم

مالقلبهلأن،سليمانعلىالربفغضبلآلهتهن.ويذمحنيوقدنكناللواتي

لاان:الأمرهذافيوأوصاه،مرتينلهتراءىالذي،اصرائيلإلهالربعن

.((..الرببهأوصىمايحفظفلم.أخرىألهةيتبع

هذاالىمواضعثلاثةفيبالإشارة-عادتهغيرعلى-حزمابناكفىوقد

فعلكذلك..)2(النصيوردأندون!سليمانعلىالثشيعالافتراء

الفحادمنالنصارىدينفيبماالإعلاآ5كتابصاحباما..)-الخزرجي

آدثةقتلهز!أكذبوا:بقولهيعقبثمللنصالعامالمضمونالىفأشار6آوالأوها

فلقدويتخرصرن.يتقرلرنوالفراحشبالأباطيل)ذ")ا"!ؤق!وتار،

كتابهمحكمفي2تعالىسبحانهقالحيث،الكريمورسولهالعظيمالئهصدق

تحقزشقتنؤقاشقتتنئفلثغلىآلئمتطننتئفوأقاأؤاصتتغوأ:الحكيم

يومالىيصدقهممنوعلىعليهمافهفغضب()5(.كقزوأآلسحتطىؤقيهق

.591ص:المفلسللكتابالنطيفيالنبر(1)

.216و211و،117/الفصل:يراجع)2(

.572صالخزرجيعدةالماكاب)3(

ايربة.سررةمن3(5)الأبةمنجزه،)4

.(201)الآبةمنجز.:ابترةصرة(5)
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التعقيبهذاالقرافينقلوقد.0،)1؟..أجمعينوالناسوالملائكةافهولعنة،الدين

.حرفئا)2(يكونيكادنفلا

منالنصفيبمايقنعوالمالمقدسللكعابالتطبيقيالتفسيرأصحابانويبدو

كل)ركم:يقولحينالافزاءفييتمادىتفسيرهمهوفها،شنيعوكذبافتراء

((لا)ا:يقولانيستطعفلم،ضعفنقاطفيهكانتفقد،سليمانحكمة

أوسياصيةلأكراضكثيراتفساءمنزواجهكانفسواء.الشهوانيةللرغبات

..الأوثانعبادةالىفذنهالأجنبياتالنساءأرلئكف!ن،الشخميللاستم!تاع

تحمليستطعلمولكنه،الحكومةادارةفيكبيرةضغوطاصليمانتحمللقد...

منوكير.الزواجففي.ألهتهنيعبدأنمنهأرذناللواقيزوجاتهضغوط

الاستجابةالىتدفعنافمحبتنا.الضغوطمقاومةالصعبمن،الحميمةالصداقات

متمسكاواجههعندماالضغطهذاسلطنقاوآالبدايةوفي..بهمنهتممنلرغبات

هوتورطواخيزا،الأوثانعبادةبانتثارذلكبعدسمحلكنه.الصحيحبالايمان

.،)5وللمملكةلهالكامنالخطرونجاهل،الأوئانعبادةفينف!مه

الثانيالفرلم

بهومدماتعقيقملىتعالىاللهقدرةث!الفمك

مرتبةالناصأعلىأنيؤكدفالعقل،وثيقاارتباطابسابقهابفرعهذايرتبط

..وهدا.منهجهوخضقة،خلقهمنصفونههمبوالثقةبالثهالاكلانفي

الكونلنواميىومخالقاعجيئاكانمهما-الهيوعدياتيهمحينماويالتالي،

فهو،!بفهعلىالعظبمالخالقلفدرةاثرأكاالناصكنر-!فهمالطببعةوفرانبن

فيولاا،رضفيضسءيعجز.لاالنيمالقويوهو،والقوانينالنراميسخالق

المتقيمة.الفطرةوقوكدهالسليمالعقلبهيقضيماهذا..السماء

.002عى...آلاعلاا(1)

.026صالفاخرةالأجوبة:يراجع)2(

يبر.باخصار2*صالمقدصللكتابالتطبيقيالتفير)3(
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نحتلف،ورأيآخرتصررالنبؤةفيلهمالقديمالعهدكئابأنيبدوولكن

فيالتشكك-السلامعليهما-موسىالثهوكليمابراهيمالثهخليلالىنسبوا)ذ

-:مرادهبىلمحقيقوعده)نجازعلىتعالىاللهقدرة

ب!عطائه-السلامعليه-إبراهيم-تعالى-الئهييذالتكوينسفرففي-ا

تعالى--ربهمنويطلببل،ذلكابراهيميصدقفلا،لهميراثاكنعانأرضي

النصرصتزعمفيما-هذامنوالأعجب..الالهيالرغدهذاصدقعلىدليلا

البدائيةالأممعندمعهردةوثنيةبصورةوالتثيدالدليلربهيعطيهأن-الهرفة

لحومقطعبين-نارمنومثحعلدخانلثورصورفي-الربساربأن،الوثنية

11(فهبامر)براهيمذمحهاوطيورحيوانات

،لنسخلفظمنهوقريب-،7:18/؟5أتكفيالبروتستانتيالنصيقول

الكلدأنيينأورمنأخرجكالذيالربأنا:الربلهوقال...)):-الأخرى

نقالا3أرثهاأف!أعلمباذا،الربالسيدأيها:فقال،لزثهاالأرضهذهليعطيك

هذهفاخذ.وحمامة،ويمامة،ثلاثتاوكثا،ثلانيةوعنزة،ثلائيةعجلةليخذ:له

فلمالطيروأما،صاحبهمقابلواحدكلشقوجعل،الوسطمنوشقهاكلها

الىالثمصىصارتولمايزجرها.أبراموكانالجثثعلالجوارحفنزلت.لثقه

لأبرام:فقال.عليهواقعةعظيمةمظلمةرعبةواذاصبات،آأبراعلىوقعالمغيب

فيذلوفهملهموشتجدونلهم،ليستأرضفيغريتاسيكرننسلكأنيقيئااعلم

بأملاكيخرجونذلكوبعدأدينها،أنالهايستعبدونالتيالأمةثم.صنةمئةأربع

الرابعالجيلوفي.صالحةبشيبةوئدفنبسلاآأبائكالىفنمفيأنتوأما.جريلة

الشمسغابتثمكاملآ.الآنالىليسالأمورينذنبلأدأههنا،الىيرجعون

اليومذلكفي.القطعتلكبينيجوزنارومصباحدخانتنورداذا،العتمةفصارت

الىمصرنهرمن،الأرضهذهأعطيلنسلك:قائلآميثاقاأبراممعالربقطع

.((الفراتنهرالبهيرالنهر

فيابراهيمتشككمنالنصفيماعلىبالتركيزتعقيبهفيحزمابناكتفىوقد

..61؟أرثهاأنيأعلمبماذا):بقوله،تحقيقه)مكانيةعلدليلاوطلبه،الإلهيالوعد
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فهذا،الكلامهذالربهالسلامعليه)براهيميقرلأندثهحاش):محمدأبويقول

..برهائاذلكعلىطلبحتىوجلعزالنهبخبريثقلممنكلام

)1((آتتؤق!!يفائخىأي!)زث:قالالقرآنففي:جاهلقاثلقالف!ن

)2(!ءاتةآخغللىزث!:"مجص"يسمىبابنوعدهإذتعالىلثهقالزكرياوأن

ابراهيم!طلبأما،والمغربالمث!رقبينكمافرقالمذكورةالمراجعاتبين:قلنا

ذلكفيالكيفيةرؤيةالىلهالمنازعقلبهليطمئنذلكطلبفإنا،الموتى)حياءرؤبة

نأفوضح(قلبيليطمئنولكنبلىقالتؤمنأولم):قعالىقولهذلكبيان..فقط

وأما..فقطالهيئةليريلكن،نفصمهعنأزالهضكعلىبرهاتاذلكيطلبلملىلرأهيم

..كلامهنصهذا،يكذبوه.لئلاالناصعندلهتكونآيةطلبف!نا!زكريا

صحةبهيعرفبرهاتايطلبشاككلامالسلاآعليهلىلرأهيمعنذكرو،والذي

.5منهلابراهيموحاض،ذلكعنأدلهتعالىءلهوعدربه

ابراهيم،جانبمنالمطلبهذاصدوراستحالةفيؤكدالباجيالدينعلاءأمأ

ابراهيمتلقاها،صريحةبألفاظمذكور-النصرصتزعمكما-الالهي!لوعدلأن

أعلىوهو-المباشرالإخبارهن!امناليقينلهيحصللمف!ذا.تعللىاللهمنعباشرة

أولى.أخردليلبأيحصولهفعدم-واليقينالعلممراتب

فيماأساصعلالباجيانتقدهافقدالخ،.لحومها:وتقطيعالذبائحمسالةأما

أنبعد-الباجيفعند..الحاليةالنمخفيلهاالموازيةللجملةمخالفةجملةمننحخته

الن!ييحةفيعضوكلجاعلا،نصفينمنهاكلوشطرالحيوانيةالذبائحابراهيمذبح

الأجساد،فوقالطيروجعل)..:نختهتقول-الطيرريشقولمللاخر،مقابلآ

مرةالحياةفيهادبتالمذبوحةوالطيورالحيواناتانأي،فتحركتأبراموحزكها

ويرى..الموتىاحياءعلىسبحانهاطهقدرةعلىلابراهيمدليلآهذافكان،أخرى

.26(0)الآبةمنجزء:البفرةصورة(1)

.(01)لآيةامنجز.:مريمصرة()2

.1155/الفصل)3(
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فيالإلهيةالقدرةعلىدليلعنفالسؤال،والجوابالسؤالبينعلاقةلاانهالباجي

بينهما.علاقةولا.الموتىإحياءعلاللهقد!رةعنوالجواب،بالأرضالوعدتحقيق

)رثتحصيلعلىقدرتهتستلزمالموتى)حياءعلقدرتهإن:يقالأنالااللهم

تقدرأنكأعلمكيف:يقللم)براهيمبأنالاحتمالهذاالباجيوير؟..لهالأرض

3.يقعالإرثأنأعلمكيف:أي3أرثهاأفيهذا:أعلمكيف:قالولكنه3هذاعلى

جوابغيرأحدهمافجوابلها.لازموغيرعليهللقدرةمغايرالمقدورووقوع

.الآخر)1(

أبقوافياليتهم،الباجيرفضهالذيالاحتمالهذاصحةفرضوعلىقلت:

أسوأهوماالىحزفوهفد-الثهأخزاهم-ولكتهم،علبهالدالةالألفاظعلى

الحيراناتجثثالىالحياةعردةعلىيدلمافيهلبسالحاليفاللفظبكثير،

ومشعلذخانتئورصررةفيالإلهيالحضورعلىيزكدوانما،المذبوحةوالطيور

الأممعندمعهردةكانتفدبمة،وثنبةطربفةوهي..اللحمفطعببنيجنازنار

لاا:الجزئيةهذهعلىتعليقهافيالكلأنرليكيةالنسخةتقول..الوثنيةالبدائية

العهدرتبمنقدكلةرتبةالىاضارةذلكوفي،اللحمقطعهيالقطعأنشك

المهمنوبلنص!ونالدامبةاللحومببنبسبرونالمن!عإهدونكان(:3418/)أر

ناررمزفييجنازالئهوكان.التزامهمخالفواانالضحاياهذهمثلئحزقواأن

خرالمدخنسيناءوجبل،1321/خرالناروعمود،2ولخراهدةالعليقة)راجع

والتزام.(9/9)راجعواحدطرفمنعهذعهد5لأن،وحدهومجتاز(91/18

بينمااجنبازهملديبقسمونهاالتي"اللعنة)بمينبعنهبعبررسميالمنعاهدين

.المجزاة)2(الحيوانات

تفسيرفي،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيريذكرهماهذامنوالأعجب

كانلقد..3الغريبةالرؤياهذهلأبراماللىأرسللماذاا:يقول)ذ،51/17أتك

هذامنالأولالمطلبفيذكر.صبققداباجيكلامانومع..67صالترراةعل:يراجع(1)

اتاية.الطورفيتظهر،ملحةضرورةكاننا)عادتانالا،المبحث

.09ص(4)رقمهامثى:الكاثريكي!ةانخة(2)
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ومسئولية،يصذقلااللهمنوعذايمثلفهر،خطيناأمزاابراهيممعاللهعهد

ومعلدخانتئوروهي،وعدهلتأكيدعلامةلأبراماكلهأعطيوقد.لهضخمة

هذهكانت.وعردهتنمدوواصل،التلايدوأعطى،المبادرةزماماثهأخذلقد.نار

ولا")؟(حقيقيعهدمعهقطعهالذيافهعهدبأنلهمنظوزاتأكيدآلأبراالعلامة

قبلمنالأمروثه.سبقهالذيولاهول!،التعليقيستحقالكلامهذاأنأظن

بعد.ومن

ب!نجابلهالالهيالومحدفيتشككهابرايمالىالنصوص3تنسب2-كما

)سحاق:

عند،الأولالمطلبفيعليهاوالتعقيبالنصوصذكر.الثهبحمد-صبقوقد

يقولهماالهناأضيرأنويكفي..التكولنصفرداخلالتن!اقضاتعنالحديث

اصنبعادمحن27(:1717/أنكنفسبرفيالمفدصللكابالطبب!فيالكصبر

ولناهنرلفد.أاثهفيللراهبملكأنأمكنكبف5:الكبرفييخبان!لرأهبم

ولكن.لطنهببببازااكلهحسبهالذيالرجلللماناهتز0ا،وعدفي)براهيم

الذينفحتى.27(:23لم)7؟1،اواعريطيحأنفيضح-شكوكهركم-ابراهيم

...،)8"النكوكناورهمفدعظبمولنلهم

بنىآاطعاعلىاطهقدرةفيتثككهالنصوصعليهفتدعىموصعناما+3

بنووعاد5:،؟أعد؟نصرصنقول..مفلاولأفطمنةصنةوهماللحماصرائبل

كناالذيالسمكنذكرف!ننا،لحمائطعمناقن:وقالرا،البكاءالىأنفسهم)صرائبل

فأحلاقناوالآن.والثوآوالبصلوالكراثوالبطيخوالقثاءمجانامصرفينأكله

تقذس.لثعبقل:لمومبىالربفقلا..المنكيرعيونناأمامضيءولا،جافة

.04صالمفدسلمنابالظينيالخبر(1)

الأنياهحقنطمجوزلاف!نهاحدحقفيثكهناجاز)ن:و(نول..46صالابقالمرجع)2(

يخمآصليفىكنتت!نا:تعالفولهنزلفي،اصالاولاضكلا5:!افيقالوقدوالمرسلبن

.491الآيةمنجزءيونىصورةأ،قكبنتجتيآونكغز"الذيفئنئلإ)نكأنزتتآ
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كنافقدلحمايطعمناقن:وقلتالربمسامععلبكيتلأنكلحقافستأكل،للغد

أيامخم!سةولا،يومينولاتأكليوتالا،فتأكللحمايعطيكفالرب.مصرفيبخير

منه،وتتقرزانفكمنيخرجأنإلىكاملأشهزابل،يوئاعشرينولاأيامعشرةولا

3..مصرمنخرجنالم:وقلتوجههفيوبكيتوصطكفيالذىالربتبنتلأنك

)نى:قلتوأنترجل،ألفمشمائةهووسطهفيأناالذىالشعب)ن:موسىفقال

سمكلهلمجمعأو؟فيكفيهوبقرغنملهأفئذبح،كاملآشهزايأكلهلحماأعطيه

الآن3ذلكعنالآنتقصرالرب؟لذ:لموسىالربفقال.3فيكفيهكلهالبحر

منسلوىفساقت،الربلدنمنريحوهئت..3لاأ؟كلاميلكيتمهلترى

على،المخيمحواليهناكمنويومهنامنيوممسيرةعلى،المخيمعلىوألقتهالبحر

،السلوىمجمعوغدهوليلتهكلهيومهالشعبآفأقا.الأرضوجهغنذراعيننحو

أسنانهبيناللحميزاللاوبينما.المخيمحواليلهقشالخقا،أحمارعشرةأقلهفجمع

.."..جذاثديدةضربةالربفضربه،الشعبفىالربكضب)ذيمضغهأنقبل

تثمككمنفيهاماعلىتعقيبهفطخزمابنيركزالتي،النصوصهيهذه

ومراجعته،لحمارجلألفالستماثة)طعامعلىتعالىاللهقدرةفي-بزعمهم-مومى

حاش):محمدأبويقول.الأمرهذالحدوثوالمستنيهرالمستبيدبأسلربتعالىربه

قوتهفييشكوأن،المراجعةهذه-وجلعز-ربهعقلي!ئ!كةلهرجليراجعانلله

عليه-موسىأترى..ا؟انبيرسولفكيف،منهأعظمهوماوعلىذلكعلى

حتىوالغنمالبقربذباثحيكثرأنعلىقادرتعالىاللهأنفيشكقطدخقه-السلام

ذلك.مندئهحاش..ا؟منهيشبعهمبماالبحرحيتانمنيأتيهمأنعلأويثسبعهم؟

شرقفي-آدمبنيجميعيرزقالذيهوتعالىاكلهان!مرسىعلخفيأتراه

من-كلهاالحيواناتصائررازقتعالىوأنه؟اللحموغيراللحم-وغربهاالأرض

يثحبعأنيست!نكرحتى-وأكثروأربعرجلينعلوالماشي،والمنسابوالعائمالطائر

هذا!موسىيقولنكيف.ذلكمنلهحاش.؟!اللحممن-لهاقلرلا-قليلةشرزمة

ذلك.منلهحاش.أالأحمقالكلام
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وأكلواوالمنبالسماة؟فاتاهماللحمطلبوا،آخروبعضوشهربعامذلكوقبل

قذزأنهيظنأو..أاليسيرةالمدةفذهفيذلكن!يأتراه..)؟(توراتهمبنصذلك

هذابيانفيزيادةثم..الهوسهذامنلهحاشأالثانيةعنويعجزالأولىعل

:الكذب

خرجبراموسىمعمصرمقخرجواإذ)صرانيلبنيأن:توراتهمفيأن8

أهلوأن37،:1232/و01/24:26خرأوالغنمالبقرمنمواشيهمبجميع

.،21/1:41خرأالليلةتلكفيخروقاأوجدتاذبحوانهمبيتكل

والجديانوالخرفانوالتيوصالكباشأهذواأنهم-منهامواضعفي-وذكر*

.8،و7أعدالعهدقبةالىوالعجولوالبقر

كان،من!ئىبنيصبطونصفجادوبنيرأوبينبنيأن-آخرهافي-وذكروا8

لأرضوفتحهمقتالهمابتداءحينفي،ئخق!لاعددالبقرومن،كثيرغنممعهم

.32،أعدالشام

..13قليللاكثيرمعهمحاضرواللحم،اللحممناشباعهمفيعبىةفأي

اربعةيكفيكانواحدوثور،كاملآشهزامنهمالواحدتكفىكانتالغنممنثلاثة

)ذافكيف،خبزبلايصحبعواحتىقرتااللحميأكلواأنعلى،كاملآشهزامنهم

ب!نكارتعالىربمرسىيراجعحتىباللحم)شباعهمفيعجبفاي3بهتأدئوا

الشنيعةالكذبةهذهكتبممنأحمقالعالمفيفهلا؟وجلعزربهقوةمنذلك

امتحنتهمممالناتسيمكعلىالحمدلكاللهم)3بالكفرالممزوجةالسخيفةالباردة

آشمةريغقرنبهشئزكائا):لزكرياقالتعالىاللهأنكتابكمفي)ن:قالوان!ن

انخنبيناللفظاختلاففاكويلاحظ..،61/1:13أخر2خرللحزاابنيئصبر(1)

وفي،حزمابنعندالمانطائرهرالذي،"اللوىلفظالأولىففي:والبىوتانيةالكاثوليهية

(1)هامثىفيالموضحهذافياللوىذكرعلالكانرليهةقعيقويراجع..،"اللحملفظالانية

.917ص
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ؤقذغاجمراآتزأفؤتحاتظغقغلييكوثأن)لربهقالزكرياوأن!مخش

ختقئكؤقذقرثيغكفؤزلكقاككذ.لكقاذ!آتجترجميياينتقغصث

تكتمألاةاتئكقاكةاتةلآآتجغلزتقاك!شثاتذؤتزقتلين

زشوؤأتأ):لمريمقالالملكأنأيضاكنابكموفي،)؟(!شير،ياتيالثقثآلئاش

تصمرتت!شيئؤلأغقئملييكولنأفاقاتت!زلمجياغقماتلثلأقحتزئلث

.)2((قينغكفؤزلينتاككذ.يلثتاك!تيياأكؤتثم

عز-الباريبشرىعلى-اعزاضالسلام-عليهماومريمزجمرياصيىفيلي!:قلنا

نأعلى)نكازاومريمزكرياكلامفيولا!موسىعنكابكمفيكما-لها-وجل

الولديكونمنهالذيالوجهيعرفاانسألالالما.وبكرعقيموماولدينيعطيهما

من:معناها-خلافبلاالقرآننزلبهاالتيالعريهاللغة-في8أئى"لأن؟فقط

وأأالولدانلهمايكونأيقمنتعالىاثهيعرفهماأنصألاأكماقلنامافصحأينأ.

اخزأعهمنام؟لمريمرجلنكاحأم8اخرىلامراةزكرياابنكلأح!.جهةأيمن

أنهمايظنولئلا،قومهعندصدقهليظهرا،يةزكرياسألف!نما.؟وقد!رتهتعالى

وادفتا:أخذاةالعاقر،وزوجتهزكريا:أيأ

وألفظب!نقلتأويلتكلفدونالقرأن،منذكرنااللتينالآيتينظاهرهوهذا

الايحتمللاالذيالكلاممنمزسىعنحكيتممابخلافحذف،أوزيادة

نظيرلاونزاهةموضوعيةليويفحميجادل.حزآ.ابناثهرحم6)3.فقطال!تكذيب

لهما.

فيموسىتثككمبئالنصفيبماالمقدصللكئابالثطبيقيالتفسميرويعزف

مريم.صررةمن(1:11)الآياتتراجع(1)

مريم،صورةمن2(1:1)6الآياتفي-اللامعليه-بميىلهاالملكوحيرمريمقصةتراجع()2

.عمرانآلصورةمن(4:47)2الآياتفيوكذلك

.1/802)3(الفصل
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شاهدلقد5:قائلآوالبساطةالسذاجةمنبصورةالمألةويعرض،تعالى-اللهقدرة

الفهقدرةعنشاءلالمرةهذهفيولكنه،عجيبةمنظورةمعجزاتفياللهقوةمرصى

هوفكم،اللهقدرةفيشكقدموصىكاندان.المرتحلينإصائيلبني)طعامعلى

.)1("..الثيءنفسنفعلأنعليناأسهل.

عظيم،ورصولكريمنبيعنيتحدثأنهالسخيفالكلامهذاكاتبن!يوقد

الله)وكلمجلالهجلالحقيقول،سبحانهكليمهكانبأنورفعةتقديزاربهمننال

.)2((تكليماموسى

.692صالمندصللكابابط!تيالتبر()1

.461الآيةمنجزء:الناءصورة(2)
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الثالثا!

الزنا

بالزناالقديمالعهدنصوصفيالكرامالأنبياءاتهامالبعضيستبشعقد

والوثنيةبالكفرأنبيائهمبعضاتهامالقومعلىهانقدكان)ذاولكنوالفواحث!،

لاعندهميسيزاأمزابالزناالآخرالبعضاتهاميصبح،تعالىاللهقدرةفيوال!ئمك

)ثم.والشركالوثنيةبعدولاذنبالكفربعدفليس،ضناعةولافيهبثساعة

لوطالىتنسب،القديمالعهدفينصوصاالنقديةالحركةعلماءرصدهنامن

هؤلاءبيوتآلبعضوكذلك،الزناجريمةارتكاليهميساطةبكلوداودهـلعقوب

وأتمالصلاةأفضل-والرصل!هلا؟فبياءجميعوعلى-جمغاعل!بم،"لكر3،الألح!اء

كعبه،عنيدوشئت،لدنسو2الرجىهتامنحاضهمئموحاشهم،ه!نيم

ءصورةوبأيو!كايعل،!ىوحيإعكيد؟لهوعن،صذقهومق

علماءأكلباهتماممنواغرفصيبعلحازقدأالاتهاهذاأنالواضحومن

الحزرجيع!بيدةأبيجانبمنمساماتآالمقاهذافينجد)ذ،النقديةالحركة

..الإعلامكتابصاحبالقرطبيمجيىبنوالسصموألالقرافيالدينوضهاب

تصنيفويمكنة.والباجيحزمابن:النقديةالحركةرائديإلى-طبغا-بالإضافة

-:التاليالنحوعلىواتقدوباأوردوهاالتيالنصوص

-)مباشرةبصووةالأنبياءإدالزناتنسبنصوجما:أولآ

الثانيصموئيلسفرنصبرصترسمهاالتيالمزرلةالصورةالإطارهذافيتبرز

روحدازهاقالقتلتدبرإلىتتعداهبل،الزناحدودعندتقفلاوالتيلداود،

الآلافأرواحازهاقفيالتسبب:ذلكمنوكثربل،خدمتهفيمتفانبرئرجل

بها-زنىال!ىالمرأةمعالجولهدصفواانأجلمنهذاكل..المخلصنجثودهمن

قدحزمابنأنهناوالعجيب.الشجاعالمحاربزوجهاغيابفي-زعمهمفي

دونمرتينالجثيأورتاامرأةمعداودلقصةجذامرجزمضمونالىبالإشارةاكتفى
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أوردفقدالخزرجيعبيدةابوأما..)؟(كعادتهعليهاويعقبالنصرصيذكرأن

والقرطبيالقرافيالدينشهابمنكلذلكبعدتقريتاحرفتانقله،لهاملخضا

ذكرهالذيالملخصبهذاسأكتفي-القصةلطولونظزا-هنامن..الإعلامصاحب،

يسيرةهناتصوى،الشنيعةللقصةبىأمينوافيتلخيصأنهوبخاصة،الخزرجي

..اليهاسأشير

فرأى،قصرهمناطلعالسلامعليهداودأن)منعندهمماالخزرجييذكر

عندهأياقاوحبسها،اليهاوبعث،فعشقهادارهافيقغتسلالمؤمنيننساءمنامرأة

يسسوهو-زوجهاوكان.ردهاثم-قولهمعناللهتعالى-منه)2(حبلتحتى

الىداودفبعث،داودالىارسلتبالحملالمرأةعلمتولما.العسكرفيغاثتا-اورئا

،فجاءه.المراةزوجبأوريااليهيبعثبأنيأمره-المعسكرذلكعلىقائده-يوآب

فينسبليواقعهاأهلهالىبالانصرافوأمره،سكرحتىوخمزاطعاقالهفصنع

-:وقال،اهلهالىيمشولم،عليهوتخابث،المقصد)5أورياففهم،اليهالحمل

الىر"همنهداوديثسفلما..أهليالىأناوأمثيهناالملكيكونأنالهحاش

ففتل،قتلهطالتاأيألهمتقئلا-القتالفيبهيصذرأنالقائدالىوكتبالمعسكر،

.ف)4(ا3سبعةالمؤمنينمنمعهوفتلأوريا،

.612وا*/\الفصل:رواجع(1)

فضاجعها.نجاء!طلبهاانمجردبل،أيائاحبهاانهالحاليةالنخفيليى)2(

الأمريزيدمامفايفهمبل،ثاوداببرميماأثركقداورباانالحاليةالنصومىمنيفهملا)3(

له:قالئم،الحربوانجاءالجيئىاحوالعنوصالهأوربااسقلداودانففيها،وضاعةئاعة

الاخلاصمنكانثرجلولكن..،زوجتهمضاجحةعنكنايةأرجليكوافلببتكالاض

ويضاجعوثربلبثلهوهـممفيالجبهةعليقاتلالجشيكونأناصشكفبحيثوالناق

ية،الىلبنمبحمزابفبه(نالناليابرآفينعمدنهالكلاآهداداودصمعوكدما"زوبخه

دئرمعهالحبلنفدحلمولما،ينهللالذهابورنضالفصربابعدآبناالثانبةللمرةالرجلولكن

النبيبهذاالفركا.لبيتهبنالحدألهذا..نجفهالمكلبنيحملهاالفائدللبرصالةلقدهداود

الغ.الكفره!امن)يكأبرا)قاللهم..العظيم

القادةمنكيرروجوركثرتهميفيدلفكلهاكانلان"الحابةالنخفيم!كوركيرالعددتحدبد()4

ينهم.الأبطال
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المقدماالحقابنقدىالمسلمينعلما،جهود253

:للرصولوقال..المؤمنينمنالعظيمالعددذلكلقتل-داودمنالقائدوفزع

أوريا:مسرغالهفقل،غضبقدورايته،الناصبقتلداودالملكأخبرتأنتإذا

أوريا،بموتوئز،الغضببعدداودوسكنالرسولففعل..فيهمقتلقد

.المزمنن)1(دماءموتهأجلمنعليهوهانت

الشمديدةالفواحثىهذهفانظر...):بقولهالقصةهذهعلىالقرافييعقب

منذكرهايحسنوهل..3الدياناتبأولىتليقهل:المشقذرةوالصفاتالمنكرة

3المروءاتفويمنذكرهايحنوهل..13النبواتبمعدنفكيف3المروءاتذوي

ما..أبذادائماكبيزالعتااللهفلعنهم..3والسماواتالأرضألهبهايوحيفكيف

الموضعهذاالاالنوراة)2(فيبكنلمولو..اارسلهوعلىتعالىاالهعلىأجرأهم

.)3(والأغراضبالأهويةلفقتوأنها،وتحريفهابتبديلهاالعاقللقطع

للكتابالتطب!يقيالتفسيريقولهمابعضهناإئقلالقرإفييقولهماصحةلتأكيد

:،11صم21الحثيأورياامرأةأليعامبنتبثشبعمعداودقصةتفسيرفيالمقدصى

يستطيعداودكان..الخطيئةفيبالتماديلنفسهداودصمحبثغمعداودسقطةفي"

سلسلةتبدأانماولكن.الطريقهذامنمرحلةأيفيالثرعنويبتعديتوقفان

قصرهسطحفوقمنداودتطلععندما..للقافهاالع!يرمنيصبححتىالخطية

ويهربالسطحيغادرأنعليهكان..قلبهالشهوةفملأت،تستحمجميلةامرأةرأى

بثشبع،عنبالسزالاللتجربةاستجابءذلكعنعوضا-ولكنه،التجربةمن

بكلأوريامقتلقابلداودأنيبدو..مدمرةقلبهفيالخطيةاستمراءنتانجوكانت

وقرجيه،اوربالمقتلآالتاصرور.فيهابل،داودجانبمنلنضبكرالحاليةالخفيلبى(1)

.خالأروفيللخالراعتباردون،!لفنالابمواصلةالجنىلفاندالأوامر

يقصددانا،فطغاالقديمالعهدمناياوكالحمةاالاضارالقرافيبهيقصدلافا،النرراة8لفظ)2(

كلها.القديمالعهدأصقارعلاللفظهظبهيطلقالذىالمجازيالمعنى

صاحبالقرطبيتمقبعلالقرافيتعقباثاتفا؟ثرتوقد..026صالفاخرةالأجولة)3(

تتطابقتكادبل،القرافيتعقيبنطاقعنيخرجلاالقرطبيتعقيبلأن..،الاعلام"كتاب

علمئااعتمادماأوالآخرعلىأحدهماا!مادمنالباحث)يىاضارأنصبقمابوكدمما،ألفاظهما

.صركمصدر
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الحسخصيةصاحبالصالحالرجل-اورياعلحزنأقليبدفلم..مبالاةولابرود

فكانت،لخطيئتهالقلبقاصيأصبحقدكانداود،ن،؟لماذا-القريةالروحية

وصرعان.أخرىمرةيخطئأنهي6الزنا)الأولىخطيئتهلتغطيةالوحيدةالطريقة

داودأفقدتقدالمتكررةالمتعمدةفالخطايا.الخاطثةلأفعالهبالذنب)حساسهفقدما

الاحساصداودفقدلقد..الآخرينوحقوقاللهضريعةمن"جهةحساسيته

.الغثيانيثيرالذيالسخيفالهراءهذاآخرإلى..6)1(بخطاياه

فيهايحللونكاملةصحيفةكتابةعلالتطبيقيالتفسيرأصحابدأبوقد

:يقرلونلداودالمخصصةالصحيفةوفي.القديمالعهدرجالاحدشخصية

وأحد،والملك،الجبابرةوقاتل،والشاعر،الراعي:فيهنريداودإلىننظرعندما"

القديم.العهدرجالأعظممنواحذافيهنرى،وبالاختصار.يسرعالربأصلاف

والزافي،،والكاذب،الخائن:القائمةهذهمقابلفيأخرىقائمةهناكلكن

ذلكومع.داودسقطاتيسترأنمطلقايحاوللاالمقدسوالكتاب...والقاتل

..،)2(تقواهلأجلويحزميذكرداودف!ن

هيبثشبعكانت5:قولهمفيمداهالسخففيبلغبثشبعلشخصيةتحليلهمأما

فكافت.وسلبمانداود:اصرائبلفيملكبنأعظمببن-المتظرةغبرالوصلحلفة

التيللعافلةخاتمةيضعكانداودمعوزناها.سليمانوأم،لداودالمحبربةالزوجة

بالحير.اثهجاءا!يئةتلكرمادمن،ولكن.العالملىطريقهاعنالمسغليأت!اللههيأها

أثريولا...!وثثبغلاودأنسألأحدمن-الثريةمخلص-المغي!موعولد،فأخينا

هذافييثاركأنيابىاختيارلهكانلو؟االكلماتهذهكاتبالقلمطاوعكيف

بعد.ومنقبلمنالأمرودله.-الآثمالجرم

-4غلامباشرةبممورةللأنبيا،الزناتنمبنصوما4ثانيا

صاحتةبل،ومقصوزامباشزا-السابقالنصفي-داودالىالمنسربالزناكان

.66؟:856ص..الظقيالقير:يراجع(1)

ببر.باخنصار106ص..انطيفيانفبر)2(

.307ص:الابقالمرجع)3(
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تخفيفتحاولالنصوصفإن،هناأما..الأرواحدازهاقالقتلإلىأدىإصرار

قصةفيكما-الوعيعنالغائبصورةفيبالزنااثهمالنيتظهربأن،الجريمةحدة

الكرامعلمائناولكن...ليئةمعيعقوبقصةفيكما-المخدوعأو-بابنتيهلرطزنا

هذامنالنبوةمقامطهارةعلىوأكدوا،التبرلراتهذهوسذاجةتهافتأظهروا

-:مباشرةغيىبصورةارتكبدانحتى،الرجى

-4وابنتيهلومأقممة1()

والتي37،:91/53أتكفيالمذكورةالمث!ينةالقصةهنهعندعلمائنامنكثيرتوقف

:-الأخرىالنسخلفظمنهوقريبءالتطبيقيالتفسيرنحصخةفينصهايقول

يسكنأنخافلأنه-الجبلفيواستقروا-صوغرذلكبعدوابمحاهلوطوغادر..))

نا:الصغبرةلأخنهاالبكرالابنةففالت.هناككهفالىوابنناههوفلجأصوغرفي

فتعالي،الناصكلكعادةيتزوجنارجلالأرضفيحولناوليس،ضاخق!أبانا

،خمزااباها(لليلةتلكفيفسقتأ-أببنازربةك!قطحفلامعهونضطجعخمزانقيه

وفيءبقياعهاولاباضجاعهايعلمفلم،أباهاوضاجتالبكرىإلابنةوأقبلت

ليلةألمامعإضطجعتقد)ني:الصغرىلاختهاالبكرالابنةقالتالثانياليوآ

(بينامنفئخيي8معهوأضطجعيادخليثم،خمزاأيضاالليلةنسقيهفتعاليأمى،

وضاجعتالصغرىالابنةوأقبلت،أيضاالليلةتلكفيخمزاأباهافسقتا،نسلآ

..أبيهمامنكلتاهاالابعتانحملتوهكذا..بقيامهاولاباضطجاعهايعلمفلم،أباها

.اليومالىالمؤابيينأبووهو،(الأبمن:ومعناه)موآبدعتهابناالكبرىفولدت

بنيأبروهر،(قوميابن:ومعناه)غئيتن:ودعتهابتافرلدتالصغرىوأما

..((.اليرمالىعمون

-:الأجلاءعلمائناعندالقصةهذهتناولاسلوبتنوعوقد..هذا

القصةهذهمنافاةوهي،الأساسيةالنقطةعلىتركيزهانصبمنفمنهم8

يعقبالذيالخزرجيعبيدةكأب!-السلامعليهم-وك!الهمالكرامالأنبياءلعصمة
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الله،عندقنورصولاالأنبياءمننبيالوطيكونأنيحسن"فهل:بقولهعلبها

:يقولالباجيالدينعلاءوكذلك..،)!(ا؟االفاحثةهذهمثلفياللهويوقعه

ولا.الحدهنايلىعقلهيغيببحيث-يسكر-السلاآعلي!ه-بلو!ئظنلاهذاف!ن)

وصعنهلماالناسآحادلبعضهذاوفعلوبل.زنابولديوئح!بلهمابابننبهبزفيأن

أصلا،ذلكبعديراهانأمكنهولكلامهفعله!وبل.ولخاخزتاذلكبعدالأرض

.،ه"علمهبعدآعنر.يقيمأنعنفضلا

ابتهالاتمعالنصهذابن!ناقضل!علق،أخرىنفطةيضيفمنومنهم8

ك!ابصاحبهوها..الأبرارمنهاتينابضبهوإن،لوطأجلمنار!يم

18رسلمن8لوطهظ5:يقول،...الأوهاممنعلتصارىمينفيمطالإعلا،"

ا،خرلن-فيبهرهاختدئم8الأرذلينيوقعكمافاخةفيأ*لموف8أ!رمين

ثم..؟اوالكراعة"يالنبوةوببنهذايننسبةوأي11الاهانةعبنألاهناوهل

هذهفم...ا:قائلآ-الأنبياءعصمةمعقيهامأيتنافىصردقصوضا-يع!قىيضيف

بل،تعارضهاأخرىأمورلهاالتوراةفيلل!كبمةغيرالفأحنت!وخيمه!كاياته

)براهيم،لسانعللوطمدحمنفيهاحكيمأتخلكعن-ممتئلاضها؟علحق!و!لة

صدرآعلكأنيريدبأنهليراهيمأعلملماتعالىاللهأنوذلك،ابالبى!هوضه!ته

يثصيرأ3الفجارمعالأبرلموأحهلك،يارب:قال-لرطقوممسكنوما-وعمورا

لهموشهدأبرازافسماهم،وبعتبهلوطا:بالأبراربفي،،اءا2/27نكالى

ولرفعانالأبرارئنلوطابشانكونأنبصحفكبف.نعالىا*بديببنبذلك

كيفثم..الرذيلةهذهمناثهيعصمهلمثم؟االلهنبيأبومابهمايزفيأنفيأنفسهما

يسمعلمأنهمع3الدهرمدىعلبهائئحدثالتيالفضيحةهذهعنهشهداللهأن

الااللهالىوناسبهناقلهمنهذاوهل..البناتنكاحاجازمنالمشرعينمنقط

.142ص:الحزبرجيعيدةا!كناب()1

.7،ص:النوراةعل)2(

.691ص..الإعلام3()
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.،)9(الثهعلوتواقحجرأة

الاستبعاداليهماوأضاف،السابقتينالنقطتينفيترسعمنالعلماءومن،

الذي،حزمابنعندهذانجد..الثشبعةلفعلتهمالوط؟بتىنبريرلصدقالعفلي

بدخلأحدوجودعدممنلوطبننافالنهماعلبالنركبزالفصةعلنعفيبهببدأ

كلام)هذاأنحزمابنفيرى،لذلكنتيجةأبيهمانسلضياعمنوخوفهما،عليهما

أحديوجدلاحتىكلهآدمولدنسلانقطعكانأترىوالبرد.الكذبغايةفيأحمق

ليس،اليومإلىمعروفوالموضعكيف..لعجبهذاان3يضاجعهماالألهـضفي

الا!للراهيمسكنىقريةوشبسيهمع-السلامعليه-لوطفيهاكانالتيالمغارةتلكبين

.سوأةفهذها3فمطأم!الثلاثهوهو،لزلدلاواحديزصخ

علىالطامةهذه.-اللهلعنةالخرافةهذهلهمالواضع-الكذابإطلاق:والثانية

وطءمن،العظيمةالفاحشةهذهعليك!ورسولهنبيهأطلقانهمن،وجلعزالله

وهوذلكفعللأنه.ذلكفيعليهملامةلا:قالواف!ن..أخرىبعدواحدةابح!يه

قدرآهماواذ؟حاملتينرآماإذعملفكيف:قلنا..همامنيعلملاوهو،سكنران

وترليد،الأبدفضائحهذه؟الزناأولادترئيانرآمالاذأرشدهلغيروتذنجنولدتا

.السلامعليهموبرسلهتعالىباللهالاستخفاففيالمبالغينالزنادقة

إلى-الزنافرخي-الزنمينذينكاولادنسبانهتعالىاللهعل)طلاقهم:والثالثة

ابنيعيسروبنياسرانيلبنيوزثكمابلذنجنوزنفماحتى،!لوطولادة

مباخاكان:قالواف!ن..كبيزاعلؤاذلكعناللهتعالى..بسواء)2(صواءإسحاق

كلفة.بلاتنكرونهالذيالنسخصخقد:قلناحيحئذ)3(.

،102عى..الإعلاآ:ي!نظر(الأ

أرضااللهأعطاهموقد"لوطفياهذينالزناولديذريةيمىالقديمالعهدأنحزمابنيقصد)2(

.،29،17:91/تثأيراجع..عيووفياصراثيلفي(عطىكغ

ينكر.أنحزمبابنأولىكالطفقدمقصدهمهذاكانان؟اباخاكانابختنكاحانيقصدونهل)3(

الحبفة،بدءنذابناتنكاححرمةعلنرراكممنالدبلآاناالذيالمرالفعلكاوبتعه

بالنخ.القوللزمهمفقدجائزةكانتأيهمالىالزنااولادنبةأنيقصدونكانوالان
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كنعانأرضالىحرانمنبالمسيرافهأمره)ذإبراهيم)ن:هذا)1(قبلوقال

بعضفيوذكروا..هارانبنلوطاخيهوابن،سارةامرأته:نفسهمعأخذ

ب!قرارهم--فصح..)2(اليهأرسلهمتعالىالئهوأن،الملائكةكلمتهانه:ترراتهم

لا،فقيزاطريذا!ثريذاالمغارةتلكفيبقياته:يقولونوهم.وجلعزاللهنبيأنه

السلامعليه)براهيمأنإيانأقللهمنعقلفييدخلفكيف..اليهيرجعلهثيء

مغارةفيوشكنيضيع-مثلهتنبأثم،بهوآمن،معهتغربالذي-أخيهابنيزك

-النوراةفيذكرماعل+دابراهبما؟منهامبالثلاثةعلىوهوهالكاففبراأبننبهمع

والجمالوالاماءوالعبيدوالفضةالذهبمناليساركثير،الغنىمفرط،المالظيم

وثمانيةمقاتلثلاثمائةفيركب))نه:توراكمفيويقولون،والحمير)3(والغنموالبقر

يضيعهفكيف.)4(ومالهاستنقذوهحتىومالهلوطاسبؤاالذينلحزبمقاتلآعر

.أالصييعهذابعد

الخيى،منضىءفيهمنصفاتولا،كرامتهمولاالأنبياء!قأتهته!شت

فيها،فائدةلاالتي-الباردةالخرافاتهذهلهموضعواإلالعقالكلابصفاتلكن

.)5(الخذلانمنبالثهونعرذ.بهاضلواخىو!لاعيىثموعظةولا

التاريخيةالأسباباليهامضيقا،جميعهاالسابقةالجوانبذكرمنعلمائناومن،

ذلكبعدمنهجاءالفاحشالزناهذاأنعلالزكيزوأيضا،القصةهذهلاخزاع

الىبالإضافة..زناابن:أيممزير،5-العفنةالنصوصهذهبمقتف!-فهو،داود

لانحمورالسنفيطاعننشيخمنحملحصولاستبعادإلىالانتباهلفت:كلههذا

يحيىبنالسموألتعقيبفيهذانجد..متتاليتينليلتينفي،يضاجعمنيذري

شهابعند-حرقيةشبهبصورة-منقرلأأيضانجدهثم،القصةهذهعلىالمغربي

.،ه/-21نكأالىوكير..المرضعهذاقبلالترراةكاتبتال:يقصد(1)

.،91أتكفيالملانكةمعلوطقصةالىثير)2(

.،131/تكأاليثر)3(

.(1412:16/تكألليشير)4(

.161-1016/)5(الفصل
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المقدماالحقابنقدفيالمسلمينعلما،جهود803

القرافي.الدين

عليه-النبيداودجعلواأنهم:منهمالعجبأكثرثم...):السموأليقول

أيئصى،بشايبنداودأنفييشكونلاأنهموذلك..وجهينمن)ممزير"-السلام

لهأيقالوأمه،يهوذاسبطمن"بوعز،لهيقالا-عابد-هذاوأبر.أعرليد،عابدبن

نصفي-عندهممنسوبمذاوموآب.موآببنيمن،المؤابية(أراعوثروث)

ولذا،لوطبشي)حديأيأإحداهافولدت))...)1(القصةهذهفي-التوراة

انه:تعني،،عئيتن)ولدهاسمتوالثانية،الأبمنأنهتعني،موآب)سمته

ف!ن..وابتيهالأبمنلأنهماضرورة،ممزبر)اليهودعندالرلدانوذلك.((قببلنهامن

لأن،ذلكلزمهم،،البنتنكاحبتحريمأنزلتتكنلمالتوراةلأنذلكأنكروا

بسببالمصريونيقتلهأنالعصرذلكفيخافلما!الخليلإبراهيمأنعندهم

للظنونيبقلمذلكقالإذبأنهمنهظئا،أختيهي:وقالنكاحهاأخفى،زوجته

الزمانذلكفيكانالأختنكاححظرانعلدليلوهذا.)2(سبيلاليهما

.11السلامعليهآدمزمنفيولائخرلمالذيالبنتبنكاحظنكفمامروغا،

فلن،اليهودبأيديالموجودةالتوراةفيالشيلوطالىمضسوبةالحكايةوهذه

ذ)،ممزريم،لوطالىالمنسوبينالولدينأنذلكمنفيلزمهم،جحدهاعليقدروا

،موآبولدمن(أراعوث،روث)كانتداذا..الث!3خلافعلىتوليدهما

الأصلنسلمنجميغاجعلوهمافقد،المنتظرمسيحهموجذة!داودجدةوهي

فيه.يطعنونالذي

شقيقد،سنةالماثةقاربقدكبيرشيخيكوقأن:المحالأفحشفمنوأيضا

واستنزلتإحداهمافضاجعته،ابننبهمعرفةوببنببنهاحالشكزاشبهزحنىالخمر

يشعر.لاوهوعنهوقامت،مثة

للفصة.ملخضاخاالمرالهيذكر()1

.،1201:02/تكأالىلثر)2(
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،وبقوماهبشخباياذاعولو):قولهفيكتابهمنطق.يؤفكونأنىاللهقاتلهم

الحبل،كيفيةيعرفلامنحديثوهذا..وقيامهاباضطجاعهايشعرولم:قسيره

لفرطحسهكابقد،السنفيطاعنشيخمنالمراةتعلقأنالمحالمنلأنه

فيبهكذلكفعلتالصغرىابنتهأن.زعمواانهمذلكاستحالةيؤكدومما..سكره

فيأحدهممنيعلقانالكبارالمشائخمنممتنعوهذا.أيضافعلقتالثانيةالليلة

.)؟"الثانيةالليلةفيأيضامنهويعلق،ليلة

بعثت)صراثيل،بنيوبينوموآب،عمونبني"بينزالتماالتيالعداوةأنالا

بنيحقفيفححماالأخبارأعظمليكون،المحالهذأم!حقعلىالفصلهذ!واضع

وموآب.عمون

")2("طالو!ولىفلماالهارونببنفىالإمامةجعلموسىأنعندهمف!نوألضا،

بقي،داودالىالأمرانتقلثمعظيمةمقتلةمنهموقتلالهارونيينعلىوطأتهوثقلت

خادئاهذا6"عزراوكان..عنهمزالالذيالأمرالىالشوقالهارونيينأنفسفي

التوراةهذهلهموعمل،المقدصبيتبناءالىفتوصل،لديهحظتا"الفرسلملك

1(

2(

فيالطباصاتذةنبعوال،الحصوصبهذامحر،ألموالعأصحةالحديثالعلميؤكد(

-:النالبةالحفالق!دواالطةوالنحالبلواتصلكلذكودةبامر!ىالمنصلةالحخصصات

كثيرايؤئرالذيالأمر،وأعصا.الجمعضلاتجمغفيضديدارنحاءحدموثفيالسكريتبب8

فيطاعننجيئتتعلقمناالتيالمالةوانخاصة،الجنيمالاتصالوباقاليالانتصابحدوثفي

بابته.يفعلهلماالاثراكعدآيلىتصلالسغرمنبحالة،الن

الديدالكرحالةفيمنهنجهحدو!عميةالسنفيطاعنضيخحالةفيلنغايةإفشعبمن"

تر(تين.لتيئفي

الطبيةل!حليل1اصاتنهظن،صخيلآمحادجصرن!والمواصفاتبهذ.حالةفيالحملحدوثاط"

جنياتصالفيهايحدثلمأبامثلاثةمرورلثزطونللثابالمنويالانلاتحبلاجراءأرادوااذا

ليلتينفيالخمرتاثيرتحتوافعالنفيطاعنلثخبالكفما،لخليلهاالعيةأخذاتيقذفأو

الجزآمنبدلا.المحالمنيكونيكاد:يقول(نالموالعلكانهذاوعع.ا؟تراليتين

الن.فيالطاعناليئمنالحملحدوثباصتحالة

منالأولصموئيلصفرفيقصتهقراجع..)!رائيلبنيعلملئهاول،قيىبنثاول5يقصد(

".الفرنهايةوهووالثلاثينالحاديحتىالتاسعاياصحاح
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المقدكاالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود013

،داوديالثانيةالدولةفيعليهميتولىأنكره،هارونياكانفلما..بأيديهمالتي

:داودنسبفيطاعنينفصلينالتوراةفيفأضاف

.لوطبناتقصة:احدهما

ذكرها.وصيأقي،ثامار)قصة:والآخر

المقدسبيتفيلهمكانتالتيالثانيةالدولةف!نا1غرضه-لعمري-بلغولقد

.هارونيين")1"ملوكهمكانتبل،داوديونفيهاعليهميملكلم

موجها،ارجائهفيوطوف،كاملةدورةالنصمعدارلقد..السموألدرلثه

قالهماإلىمضاقا-السموألقالهوبما..بهاانفردجهاتعدةمنالقصةإلىنقده

الشنيعة،القصةلهذهالنقديالبناءيكتمل-والقرافيحزموابنوالقرطبيالخزرجي

-:عنهاالمقدسالكتابمفسروايقولهبماوبشاعتهاشناعتهاتزدادالتي

إلىتضطرانامرأتيننجد...)-:يقرلالمقدسللكتابالتطبيقيفالتفسير،

لأنهما،اليأسبل،الشهوةدافعهمايكنفلم،الأصةنسلوجودعلالحفاظ

السليم،للتصرفورفضه،للتساهللوطفاستعداد...أبذا)2(تتزوجاألاخشيتا

فلم،)3(بزمنذلكقبللابنتيهزوجتينيجدأنعليهيجبفكان.الذروةإلىوصلا

.جذابعيدةإبراهيمعائلةتكن

علىموافقتهمائظهـرذين،أبيهمامعالفحشاءارتكابالىتترلقانالبنتانوها

.432:542صالفاخرة11\جربة:وقارن..471:521عرالهردافحام(1)

تكننلم5-:واحدبطرهذابعدقولهمعهذاتفقوهلأجالاالتبربرهذاالعقليقبلكف)2(

الرعيالزواجففرصة،منهمقرئابقبموناقاربهمأنمعنا.أن)ذ1،جذابعيدة)برايمعاثلة

الجزئيةهنهجعلحين!االنظربعيدكانلقدحزمابنناللهرحم..تنعدملمقائمةالأبنل!)جاء

النيعة.للقصةفينقد.نقطةاول

فيمتزوتجينكاتا-نصوصهمبمقتعى-ابختينأنالمحزفهذاأنى111عاتليقولهكلامهذاهل)3(

صيلعلكلامهوأخذلوطمعالحروجفيتاطآحيفا،الهالكينمعهلكازوجهماوأن،سدوم

.11!رالمزاحالاصهزا.
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بوضوحالمقدسالكتابيدينلالماذا...)1(سدومفيتعلمتاهاالتيالأخلاقيات

علىالناسالمقدصالكتابيدينلاكثيرةحالاتفي.؟فعلتهماعلىالأختينهاتين

يدينالمقدصالكتابفإن،حالأيوعلى.الأخباربسرديكتفيبل،أفعالهم

علىالحكمفياللهأسلوبوتمثل..أخرىمواضعفيالمحارممعالفحثماءارتكاب

..،)2")صاثيللبنيأعداء-تصرفهماثمرة-وعمونموآبصيرورةفيخطيتهما

منلاثنينأبولناصبحاوقد،عمونوبنيموآب:الفاحشةهذهثمرةكانت)

نهرضرقيالثصعبانهذاسكنوقد.والعمرنيرنالمؤابيون:هما،إصائيلأعداء

عنموسىالربنهيفقد،أبذابلادهمعلبنوإصرائيليستولولم،الأردن

جدة-راعوثكانتوقد،)ك!،91و29/تث:انظرأالعائليةلقرابتهمامهاجمتهما

...موآيية،)4"ءيسوعأسلافمنوواحدة،داودالملك

لافتخارصبباوالفجورالعهرهذافيجعلالكاثوليكيةالنسخةتعليقأما*

القصة-تكرنأناحتمالالى)شارةيعطيكما،ونسبهمبأصلهموالعمونيينالمؤاليبن

العجيب:التعليقيقرل..قديمةوثنيةمصادرمنمستقاةاسطورة-أصاسهايخا

)1(

)2(

)3(

)4(

فيولرى،البتينعنبدانع،البدايةفي..ففهفاقفةعلمصزاالاالكلامه!اكاتبأرىلا

المزلقبن،المنحرتبنبمظهرئظهرهاوفا،مومةالملالهرةعنفزئاني!لأفرضاالعاءفعلنهما

.111المنحرنةالضالة.المدينةاهلاليهاانزلقالتيالحيقةالأخلاقيةيلأوةلى

نأالالنينئاتالكنمانطييظللوطبنيخطةعلا"خكم..والحمقانهانتمتهى

ومن..ناحيةمنهذا..والعمونيينالمرابيينمنكلوبين)سراثلبنيبينالاخكاكمجدث

بشي!ئةعللهمائاعفانا)صرانبللبنيوالعمونببنالمؤايبنعداوةكانت)ذا:الأخرىالناجة

الفرزين--الأدوميين:ثلالاصراثيليينعادتالتيخرى119الثربخطيئةكانتفاذا،لوط

له!هعفانانكنلمالحداوةهنهانالوافع..؟الخ...البابلين-الأشورفي-الببوصين-الكنعانين

لهمالمجاورةالثعوبكانتفقد،اصراليللبيعقإئاكانتتماقاالعكىعلبل،الئعوب

والعاروالحزيالاحقةالهزيمةكانتالنهايةوفي..ألواتاالعذابوتذيقهم،الدوامعلتحاربهم

البابليين.يدعل.الجنوبيةوللمملكة.اياثورسيدعل-صكانهاداجلاءالماليةللمملكة

.113العقابكانادافلمن..وحرقهاالمقدصةمديتتهموهدمالمزعومهيكلهموتخريب

وحم.بوضوححزمابننقد.ماهذا

انتادموضعكانتالأخيرةالفقرةانهـللاحظ..باختصار53-52صلأ..الظبيقيالتفير

والقرافي.المرال
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يمكنهم(0/223عدراجع)عمونوبنيموآبلبنيتقليذاالملحقهذايرويأ

،الفجورمظهرفيهناتظهرانلالوطابنتيأن.ايأصلمذابمثلالافتخارمن

وابنتاهلوطيكونأن31()لآيةاوتفترض.الشلبقاءهيالوحيدةغايتهمالأن

خطيثةبسببدفرتالتي-سدومقصةولعل.الكارثةمنالوحيدينالناجين

.!91(الطوفانروايةتوازيقديمةأردنيةعبزقصة-سكانها

لينلأ؟معيعقوبقصة)2(

(9216:35/تكأفيماإلىانتبهحيث،الجميلةاللفتةبهذهحزمابنانفرد

:ابنتان،يعقوبخالأ"لابان!دوكان...)):للكاثوليكيةوفقا-يقولالذي

وكانت،العينينمسزخيةليئةوكانت.راحيلالصغرىواسم،ليئةالكبرىاسم

-:،لابانلخالهأوقالراحيليعقوبفأحب،المنظرجميلةالهيئةحسنةراحيل

خيرأنتتأخذهالأن:لابانفقال.الصغرىابنتكبراحيلسنراتسبعأخدمك

سنين.سبعبراحيليعقوبفخدمه.عنديفاقثم.آخرلرجلأعطيهاأنمن

أعطني:للابانذلئابعديعقوبوقاللها.محبتهمنقليلةكايامعينيهفيوكانت

وأقامالمكانأهلجميعلابانفجمع.كفلتقدأياميفإن،عليهافأدخلامرأتي

قدلابانوكان-عليهافدخليعقوبالىفزفهاابنتهليئةأخذالمساءوعند.وليمة

:لابانيعقوبفقال،ليئةهياذاالصباحكانفلما-ابنتهلليثةخادمتهزلفةوهب

ئصتعلا:لابانفقال3خذغتييفيتم؟خدمتكبرحيلأنيأليس؟بيصنعتماذا

أيضاتلكفنعطيكهذهأسبوعأكمل،الكبرىقبلالصغرىتعطىأنبلدنافي

وأكملكذلكيعقوبفصنع.أخرىسنواتسبععنديتخدمهاالتيبالخدمة

خادمتهبلهةابنتهلراحيللابانوأعطى-لهامراةابنتهراحيلفأعطاه،هذهأسبوع

فخدموعاد،لليثةحبهمنأكثروأحبهاأيضاراحيلعلىيعقربفدخل.لهاخادمه

.((أخرىسنواتسبعلابان

.69ص)6(ها!ى:الكاثرلييهةالخة(1)

http://www.al-maktabeh.com



313الأولالباب

تصحيحتمثم،لخديعةتعرضرجل:عادتا-ظاهرهفي-النصيبدوقد

تكونوأن،-السلامعليهم-اللهأنبياءمننبتاالرجلهذايكونأن،ولكنالوضع

بعينها..الثاعةهيوهذه،بعينهالكذبهوفهذا،بالعصمةيتصلأمرفيالخديعة

مذافىأقائلآ:وانتقدهاالقصةمذهاشتبشعحينمابهذاأح!قحزمابنولعل
-4

فاذخلت،راحيلتزوج!يعقوبأنإقرارهم:وهيالدهر)ا"،آبدةالفصل

وابنة.ذكورستةمنهالهوؤلد،نكاحبلاجانبيهإلىليئةفحصلت،غيىهاعليه

هذهمننبيهاللهأعاذوقد.بخديعةيتزوجهالمامرأةأخذ:بعينهالزنىهووهذا

نأمن-وسليمانوداود،،ومارون،موسى-السلامعليهم-أنبياءهوأعاذ،السوأة

متلاعبزنديقتوليدمنأنها-ضرورة-يشهدوهذا.الولادةحمذهمثلمنيكونوا

.بالديانات

نأفعلى:قلنا..تزوجالتيليستأنهايعلماذتزوجهاأنهبدلا:قالوافإن

،بالغداةإلاليئةأنهاتذرلمأنه:ذكرلأنه،نكاحبغيربهادخلفقدنجذالكمئسمح

ف!ن..راحيللي!ستأنهاعلمبل،بهايدخللم:،يقولمواأنإلا..بهابالدخولصرحوقد

منلكمفليس((بالغداةكانفلما،بهادخل))-:قولهفيالنصكذبتمهذاقلتم

معهاأختيننكاحا"ن،بذولاثابتفالنسخهذاعنسكتمدان..ئذالفضيحة

الفهمننازلةالشراثعتكنلم:هذافيبعضهمليقالوقد..توراتكم)2(فيحرام

قالتعالىاللهأن:توراتكمنصفيأليس،كذبهذا:فقلت.موسىقبلتعالى

العشبكخضراءأكلهلكميكرنحيئدبيبكل)):-السلامعليه-لنوح

.((فسأطلبهاأنفسكمفيدماؤكموأما،تأكلوهلابدمهاللحملكن،أعطيتكم

.)3(موسىقبلوتحريمإباحةشريعةفهذه

د(.ب)1مادةالرصيطالمعجم:يراجع.ذكرهاي!قىوالداية"لهئتفربالعجيبالأمر:الآبدة(1)

تتخذلاأختهامعوامرأة)):تولهمن،18/18لاأالأحبارأواللاويينصفرفيماالىلبر)2(

.((حيةوهيمعهاعررتهاقكفضركالتكون

يعزضتد:واقول..482-472ص:الفاخرةاياجوبةةويراجع،671-1661/الفصل)3(

بصدد!أتاالىالتبهمنبدلاولكن..الحديعةهنهفييعقوبذنبلابانهحزم،بنعلالقرم
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-4وزوجاتهووبناتهوالأنبياءأبنا،إلىالزناتنسبنصوص:ثالئا

نأفبعد،النبوةمحيطفيالزناعنالحديثاستمراةالعفنةالقديمالعهدنصوص

نأعليهاالسهلمنكان،البشعةالجريمةبهذه-وحاشاهم-أنفسهمالأنبياءرمت

هذافيغارقينوزوجاتهموبناخه!مابناءهموتجعل،الأنبياءبيرتفيالفاحشةتشيع

داخل-المزعوم-الزناهذايكونحينماوالشناعةالثاعةوتزداد..الآسنالمستنقع

يأمعالفاخةيرتكبلميعقوببنفرأويين..الأنبياءلبيوتا،صريالإطار

مأ"بلهه)أبيهبزوجهيزنيأن-الكريهةالنصوصبحسب-اخ!اروإنما،امرأة

زوجةمع-بزعمهم-جريمتهارتكبيعقوببناوص!وذا،111وضتل!!الأ:أخوله

..أختهيغتصبداودبنوأمنون..أييهبسرارييفسقداودبنوأبثمالوم--ابنه

االنقدعةالحركةعلماءجهودبعرضىتقفيالعلميةالأمانةأنلولا،ووالله..الخ

-:الفحثررهذايسطرانللقلمكانلما،ممكوصةغيركاملة

-4أييهبزوجملأيزنييعقوببقويينرأ(1)

علميعقوبأنتأكيدعلى!مجرص،الش!نيهالجريمةبهذهالتكوينسفرمجبرفا

النصيقول،النكراءفعلتهماعلالمجرص،يعاقبأو"صوققايتخذأندون،بها

ثم)):-،22و3512/تكأفي-الأخرى"النسخلفظمنهوقريب-الكاثوليكي

فيسلاتااص،ليلكاناذ-وحدث،عيدرمجلإلوراءخيمتهونصبإصرانيلرحل

..(()صائيلبذلكفسمع،أبيهذشيةبلهةفضاجعذهبرأوبينأن-الأرضتلك

فيخبر،ليباركهمأبناءهيعقوبيجمعالتكوينسفرمنالأخيرقبلالأصحاحوفي

كما-فيقولالميراثيخاأفضليةمنعليهايترتبوما،البكورلةفيأفضليتهبفقدانراوبين

حتىالفاحثةفييقعنيهيزكأناللهومعاذ،عاديشخصعنوليىكريمنبيعنالحديث!

الحلمفيا*ظهورعنيتحدثون،12/11:13تكايخاأنهمرالعجيب..يدريلاكانولر

أمرفهل..ويريديعقوبثتهيماعلىالربجعلهاالتيوالماعزالقمبثأنليخبرهليعقرب

لالهيظهرولاالأولىفيلهاللهيظهرحتىالزنافاخةفييعقربوقوعمنأهمبةاكثروالماعزالقم

.11ولنصرصكملكمعجئا!3!الاية
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دئضتحيذ،أبيكمضجععقؤت،نك،ئقضللن)ا:،94/4تكأفي

.((لجآفراشي

بينالتناقضاتتناولعند،الجزئيةهذهعنالحديثالأولالمطلبفيسبقوقد

نأخاصة،الزنامسألةعلىالزكيزينصبهناولكن،والتثيةالتكوينسفري

..يعقوبزوجةبلهةالآخروالطرف،يعقوببكررأوبينهر-بزعمهم-الفاعل

والقرافيوالخزرجيحزمابنمنكلونقدباهتمامالمسألةهذهحطتوقد

معرأويينقصةجمعلأنه،قليلآحزمابنتعقيبولنزك..والباجيوالقرطبي

اهتمفقد-القرطبيوتابعه-الخزرجيأما.قليلبعدذكرهاسيأت!أخرىقصة

السمهممنحرمانهعلى-رأيناكا-اقتصروالذي،بابنهيعقوبانزلهالذيبالعقاب

بهذا،أيضاالقرافياهتموقد.البكر)1(لكونهيستحقهكانوالذي،الميراثفيالزائد

سبطبهائعئرالترراةفيالقبائحهذهذكرفيحكمةفأي...ه:قاثلآاضافولكنه

1)"3لأبناء)2(امفاخرلآباءاومإثر،عظيم

حينماالأساصيوالغرصالأصليالهدفالباجيالدينعلاءيصيبحينفي

،محرمفعلمنهميقعأنعنئصانونالأنبياء)أنالقصةهذهعلىتعقيبهفييزكد

تعالىاللهوعدمماهذاوأين..ذلكمثلمنهميقعأنعنئصانونالأنبياءوأبناء

ومما11للعينوظاهزاباطتامعهويكون،ويحفظهزرعهريباركيباركهأنيعقرب

.،13)3(وجدهأباهوعد

)1(

)2(

)3(

.791ص.الاعلاآ،142ص:الحزرجيعيدةأي!كاب:يراجع

.0،2ص:الفاخرةالأجربة

ئصانرنايانياءأبناء،انفيالباجيكلاآعلنحفظن!جبلمنهنابدلا.84ص:انرراةعل

منبقعقدعاديونلرهمدانما،محصومينليراالأيخاءفانجاه،ذلكمئلمنهميقعأنعن

الكافرينمعهلك-اللامعليه-نوحابنالكرييمانالقرآنفيجاءوتد،دونهماأوالكفراحدهم

آنجئة،ئربخؤتاذىكآنجتاليئؤجفىيبنبحرىؤهى):تعالفال،الطرفانفيالفرقجزاؤ.وكان

كعصميئتجتلإلىصاليئ4قالكبيريزلم!ئغتكنؤلائغتاآز!يتغنرلوكدئقفيؤتحات

ينف!تاتنزفيتت!ئاؤظكزجزننإلاآك!أمبريقآنؤئمغاقيلافاكآتضآ؟يى

.،،2،43الآبنان:هردصورةا1اتئغزنجت
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-ايعقوببنقدينةاغتصاب()2

رثيسابن-الحويحموربنشكيمأنفي،34تكأفيالمذكورةقصتهاتضلخص

بنتدينةرأى-آرامفدانمنارتحالهمبعدوبنره،يعقوببهانزلالتيشكيممنطقة

شيئايفعلأنيعقوبيستطعولمواغتصبها،أخذهاثموعشقها،بهافانبهر،يعقوب

يعقوبالىوابنهحمورجاءأنلبثوما.الماشيةيرعونالحقولفيكانراأبناءهيأن

فاشزطوا،للانتقامسانحةفرصةيعقوبأبناءفرجدهالحمور،زوجةاب!ططالبين

وبينبينهممصاهرةهناكتكونحتىكلها،المدينةأهلوعلىالاختتانعليهما

لهذاشكيممدينةاهليستجيب-لدينةضكيممحبةولفرط-وبالفعل.العبرانيين

الأئمحالةوشمعونلاوياستغل،الثالثاليوموفيذكورها.جمغفيختتن،الثرط

شكممحتىالمدينةذكورجميعوقتلاسيفهمافاستلا،شكيمأهلعليهاكانالتي

أالبيوت-فيمأوكلوطشيةوغنموبقروأطفالنساءمنفيهاماكلضهبواثم،وأبيه

خوقاوأق!ولبشاعتهالهاإنكازاليس،الأفعالهذهعلىولديهيعقوبعاتبوقد

العبرأنيينمنالمجاورةالشحوبانتقام!تمالافئشليثمث!ل!!عييها،اليزيةالآثارمن

تل!لبون.وهبم

فيأبيهبزوجةرأوبينزناقصةمعحزمابنامجصعفاالتي6القصهملخصهذا

فييعصمهولا،نبيهاللهيخذلأناللهمعاذ):بقولهمعاعليهمايعقبثمواحد،سياق

التعزيزمنبأكثرذالاث(يعقوبأينكرلاثم،الفضائحهذهمنوبنتهامرأتهحرمة

بيتآللإجلالمناسبةفرصةفيراهاالخزرجيعبيدرةأبوأما")1(.فقطالضعيف

زوجاتمصالمؤ(مهاتيخاطبتعالفالله،كذلكلزوجانهمولاالأفبياء،بناءعصمةفلا)ذ=

اتغذاتتقانضقفمتيتزيمجثتوينكنتاقيقنآنئىيخبتآةا:بقرله!المرسلينخاتيم

!أ.33.الآية:الأحزابسررةأ،آدتيماتي!بمغلىذالكؤكأتصغفئي

جميعوشرفعزضصانتدتعالىاللهأناليقينيواعققادنا-اللامعليهم-للانياءالعصمةولكن

رالله-دانما،وزوجاتهمالأنبياءابناءلعصمةلابالزنا،ئلزثاوئذئ!انمناللامعليهمايانبيا.

وعلا.جلمولاهمعلىوكراقهمربهمعدالكرامايانجياءهؤلاءلمقام-أعلم

.ا/96!11(الفصل
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اللهعلىوافزاءكذببأنهاوالحكمالقصةذكربعد-يبدأولكنه،!يعقوب

علىالسماءبنالبثحالحديثهذانزولفيالفائدة)عناليهردفيائل-تعالى

المعابدفيالكهان،عليكمأيقرؤه،سنةأربعمائةزهاءبعد-صيناءبطور-موسى

.القلوببهوتعمىالآذانبهفتئمتذ،موسىرسرلهعلمنزلكلامأنهعلى

هذايجريأنمناللهعلىأكرم،يعقوبوأباهاالأسبا!و)خو!هادينةلنرىلانا

سبحانه:فقال،بتطهيرهمتعالىاللهكتابنزلالذيالبيتاهلوهم،عليهم

.)!(!مخياجميدإئةراتتيمثأفلغق!يكزؤتزبهنةرآلئ!زحمث)

-؟ابنهبزوجلأيزنييعقوببقيهوذا)2(

..بكاملهالتكوينسفرمنوالثلاثينالثامنالأصحاحشغلتطويلةقصة

ش!مىامرأة-)عير،يسمىوكان-البكرابنهزؤقييعقوببنيهوذاأن:وملخصها

ابنهيهرذافزوجها،الربعينيفيشريزاكانلأنهماتأنعيرلبثوما،اثامار،

سيشبالزوجهنامنسيأتيالذيالنسلأنيعلمكانالذيأأونان،المسمىالثان!

منالربفأماته،زوجتهعنيعزلفكان-اليهوديةللشريعةطبقا-المتوفىأخيهإلى

رئدهيكبرحتىأبيهابيتفيتزملأنثامارمنيهرذاطلبماتفلما..هذاأجل

تزويجهاعدمعلعازقاكاننفسهقرارةفيولكنه،ولاهافيزوجهضيله،8الثالث

.!هلاصررةمن)73(الآبةمنجز.الفرأفيوالض،442ص:الحزرجيعيدة(لماكاب)1

كنتغانمانعالى:فولهالبهاأضاتكانلبنه،منهطيهولقةالحزرجيمنجبداصنشهادوهو

انأ!كةتاتة)ققكتغئذفالواتغبىينتغبئذونتايبتييما)د!كآلتؤثخضزكغغوت)ذثهذآة

بعدهانعالىوفرله()+االآبة11ئثيئونقرؤتخقؤجمد3)نلفاتانخقواضتليل)نزتجز

ريخئوثؤإضخقت!نهحل)لر؟قز)ؤأتركؤقآ)يااتركؤفآيآلل!ةاقئافولؤا)بفديل

تة!ؤنحنيختفزاخلأئقئقنرفىلآزبفضينآلئبئوتأوقؤتأؤعئنئوضىأوتاؤنأؤآلأتتاط

.،عمرانآلصررةمن)34(الآيةمفاونريب136الفرةصررةائئيئون

الفنلعلاهنمامهبزكزو)نما،دبنةاكنصابوهوالأساصيبالموضوعالفرافيعنملانعفببهوفي

(وجاعمناكالمينالمالمينشكيماهلحقفييعقوبانجاارتكبهااتيالأخرىوالجراثمرالنهب

فيالداخلةالم!رصجمغعلعامقعقبانتطلرا"القصةب!يرادالقرطبيي!يحينفي،الجان

.791صالاعلام،525صالفاخرةاياجربة:يرجع..الاطارهذا
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أبوهيزوجهولمشيلةكبروبالفعل.أخويهأصابمايصيبهأنمنخوفا،شيلة

وتزينت،ترملهاثيابفخلعمت،يهوذامنالانتقامعلىالعزمثامارفعقدت،بثامار

رآهافلما.سيسلكهايهوذاكانالذيالطريقفيوجلست،الزواف!ثيابوارتدت

الماعز،منبجديفوعدهاأجرةمنهفطلبت،مضاجعتهافيفرغبزانيةظنهايهوذا

يبعثحتىبيدهارهنا،رأسهأعصابةوعقالهوخاتمهعصاهيعطيهاأنمنهفطلبت

يهوذابعثولما.نفسهامنومكنتهطلبتمافأعطاها،عليهالمتفقبالجديلها

زانية.هناتكنلمأنهالمنطقةأهلوأخبره،مجدهالمرهنهليسزدغلامهمعبالجدي

فأمر،الزنامنحبلي،ابنهأزوجةكشهأنعوذاالناسأخبرأشهرثلاثةوبعد

متعلقاتمنلديهامابإظهارسسارعتولكنها،لل!ثريعةقطبيقاالفورعلىبحرقها

وقد.أبنيشيلةاعطهالمإذمنيأعدلهي-:وقال،عقابهاعنفزاجع،يهوذا

.وزارحفارصماتوأمينالزناهذامنثامارأنجبت

معالداخليناجملةعنلحا64/2أتكيذكرالتكوينسفرمنآخرمكانوفي

ء!وحصركصرهـونوهما،الزتاامق!وذأ.ليقهنالفارصولدينمصرإلىمضوب

الىبهل!صولغ".وسل!لنلود!لتسبستلكروخقأ!مقييم!حبنعنآخرىأعلاقوفي

العهديذكر-دا:دنسلمن!ل!ل!-و!ضدقمتسمبقهو2يضايهرذأ-بنفاص

.يهوذابنفارصنسلننأيضاأنه3،3/33-الو1/أمتالجديد

وفضيحةعارالكلامهذافي):فيقولال!ثشيعةالقصةهذهعلحزمابنيعقسب

طلبهمق،عوذاعندكرفالذي:أنعارفأمأ.القبحمفرطفاحشوكذب،مكذوبة

،بالحرقعليهاالحكمفيجؤرهثم،جدتايعطيهاأدقعلىالطريقفيلقيهابامرأةالزنا

..وعنها)1(نفسهعنأسقطالخصلةصاحبأنهعلمفلما

كلهالشأنانما،هذا)2(مثلنبئالي!ممنينكرولا،نبتافليصيهوذادعثم

صالةوهي،الحالمطالزوجإلىوليىالمتوفىالزرجالىالأولادنبةمالةعنفاحزمابنيتحدث(1)

.الثريعاتبنقدالخاصالمطلبيخاعهاالحديثسياتي

ذ!=لىيلافاصلوءجع..اضخاصهموغديدا،صاطنجرةمالةفيالمفرينأقرالهاختلفت)2(
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-السلامعليهما-داودبنسليمانأنعلقطغابأجمعهممطبقونأخه!مفيوالعجب

بنرامبنعميناداببننحثمونبنسلمونبنبوعزبنعوبيدبنيئىابن

منمرلودينالفاضلينالرسرلينفجعلوا،يهوذابنالمذكررفارصبنحصرون

معرجل:الزنامنيكبرنماأقبحثم.الزناولادةالىراجغين،الخبيئةالولأدةتلك

.المفترىالإفكهذامنلثهحاش..ولدهامرأة

..حي!عذمباخاكانهذاان:الفصلهذاعلىقزرته)ذ-بعضهمليقالولقد

تعزفهلموهيمباخايكونوكيف؟ذلكبعدمضاجعتهاعنأمتنعفلم؟لهفقلت

؟الملعونوالرهنالمسخوطبالجديالخبيثةالمعاملةتلكعندعرفهاولابنفسها

قلتم:الا.ولدهالميتامرأةانهاعللااليها)1(اغتقم)ذ-زانيةأنهاعلىوطئهاوانما

...كالحا،)2(خزيانفسكت.عيوتكمقرتفقدحي!مذمباخاكانجملةالزناإن

الفحثىئنسبفيهانصوصجملةضمنالقصةب!يرادالقرطبييكتفيحينوفي

القسمخاطتافيقرلالإيجازغايةفيتعليقاالخزرجييعلق،)3(وآلهمالأنبياءالى

فاعتبر،اليومبأيديكمالتيالتوراةنال!كلههذا):يجادلهكانالذيالنصران!

")4(خلقهمناللهصفوةعلىبهذاالتقؤلالىوبشرههمالفواحشبذكراليهودبولوع

2(

3(

4(

اثارصرانو+البترةصور!أفيفيوذلك،اليهمالمرحيوالرصلالأنجياءضمن1،صاط5

)نآ):سبحانهقولهوهيانا.سورةمبن)163(الآيةفيوكللك،صإبقهاث!في؟نفااليهما

ؤاتخقتاض!نليئبوناتزالآؤأؤخب!تآئغد؟ءبنؤآلئم!قئوحالىأؤخه!تآكضآ)نبكأؤختآ

قالوافالذبنازئور!اذذاوو%تنناؤئئخئنؤفزونؤلهوئقؤأيوصيؤجمعتىؤآلأ!نئاط!ةلفوت

فذروانبوتهمانكرواوالذبن.اليهموالوحيالانزالولفظالأنياهببنذكرهمالاصتدواببو!هم

روصفموىمفمأحدنجبوةصربحنصوردلمأنهلىوفنوا..الأصبه.واني:نقدبر.عذوئامضافا

:585و9*و1/187كيرابن،الرلماالغدثلرط1083:832/الطبري:-ساجع..ورآعيه

كريمة،نبرةاضلووأضادانجاء!مهناومع،نجوكمترجحعدآاهايلوالذي1/632القرطي،587

الفديم.العهدفيوتهائازورااليمانربوالعهرالفحئىهناعن3مقايمرا

.،م(ل)غمادة:الرصطالمعجمأللجماعالهوةشدة:الغلمة

.11735172/الفصل

.صر،791..الاعلاآ:يراجع

.432-422صالحزرجيعيدةايماكاب
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المقدماالحقابنقدفيالمسلمين6علماجهود032

عنمجكىمااقبحهنا)بأنالنصعلىفعقببهفيايضاالإمجازدربعلىالباجيوبعير

."أ)1(نؤق!وئأفقآدئانج!!قثلفز-الأن!اءأولادعنفضلا-فعلهانهعاقل

لوطقصةمع-القصةهذهقلفيقتعمدعززاأنأكدفقدالمغر!السموألأما

وتحقيقا،الداوديينصورةتشريهفيرغبة،داودنسبفيللطعن-سبقكماواب!يه

تضامنالىالسمرألأشاركما.البابليالسبيمنالهودعودةبعدسياصيةلمآرب

.الأنبياء)2"ييوتالىالزنانع!بةفيالملفقتينالقصتين

رأبناهملقد..3.الفصةمذهصلأ!دعى!بمقر!أمقرالامافاوالأن?

،نامارمعصز!لعصدو!اللانوهاهم8لوطبنيعىالثعاعييشميتونقب!ص

الظريق،يا-عوقاكالبغيئ-اثمحجبهمحو!ر"ت!ولييه!ةتقوالاقىإ!

اثعوفي،زوجهادأولدعلىالحصولبرغبةبل"العهارةبلافعلاذلكتفعلوهي

-،12!ا/را)ختفةعليهاويئني(26:الأبة،فعلهابصوابعوذاوصبعقرف

مقالصةهبغي"وهى.ء(3/امتيأفى!جلمل!ع!فسبفىفامارذكروردولقد

-كنعافية+"بيئةفىأنم!!!لالحنص.ومنىمعبديخ!يه.الصجج!بالمعتي

القصه0هذهتبدولماذاا:يقولحينصذاجةجمثرقبدرالتطينمبماالتقسيرأما

.مئلالوثنيةأالحضاراتفيعال!ياأمزاالبغاءكانلقد..!جمالمبغاءتس!هينوكأنها

الوثنية.!لا3!اتخدمهفيالعلنيالبغاءتمارسنالكئيراتفكانت.كنعانحضارة

العلنيالبغاءيمارشنكنوقن.الوثنيةالعباداتفيالثائعةالعناصرمنذلكوكان

الأحيانبعضفيللعقابيتعرضنكناللواقيالسر،فيممارساتهمناحتراتاأكثر

اماأبناء.لهايكونأنفيالشذيدةلرغبتهاالبغاءالىثامارلجاتوقد.ئضبطنعندما

صورةمن()،الآيةومنإلتربةصورةمن3(0)الآيةمنجز.القرأفماوالنص.85صاتوراةعل(1)

لم.المافقرن

علىالقمةبهذ.الاصتدلالالىالسموألأئاررقد..151:551صاليهردافحام:يراجع)2(

الله.ضاء)نذلكتفصيلويأقيالخع)ثات

.281ص)6(و()4هامثى:الكاثريكيةالشخة)3(

http://www.al-maktabeh.com
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)؟"الحالتينكلتافيمبررثمةوليس.الشهوةالاالبغاءإليدفعهفلم!ورذا

وتفصيل.بيانمزيدالىيحتاجولاواضحالتفسيرينبينواقضارب

أخته:يغتصبداودبقأمثون)!ا(

عنيتحدثكمنالأنجياءبيوتعنتتحدثالقديمالعهدنصوصتزاللا

كانأخرىجريمةفهذه،والجونالفسقوبيوتالدعارةوبيرتالدعارهنوادى

فيأيفتارأيناكما-ولكنها،والعقاببالحزمداوديراجههاانالمفزضمن

الفصةوخلاصة.نذكرأثرأوضجةدونونشهينمز-هـلهرذارإهـبينجركم

الأكبرالابنأن:الثانيصموثيلسفرعنكرالئاكالأصحاحضغلتالتي

أمنونوعانى-أبثالرمأخيهشقيقةوهي-ثامارالثقيقهغيرأختهعقلداود

ويطلبالمرضيذعىبأنعمرمتهالتل!احدعليهفاشار؟العشقهذ(منكثيزا

الطعاملهوجهزتجاءتفلما.بهوقح!يلتمزضهئأمارنأفيانداودأييهمن

نأبعد-لبثوما..لهتوصئلاتهاركماغتصبهاثمبالانصرافالخدمجمغامر

أبشالرآالث!قيقأخرهاعلموعندما..طردةشزطردهاأننهاكرضهضق

حدثكلاعلمقدداودوكان.لأخيهنقسهقيواسزها"الحبىيتكئم!رها

تمكنحيلةابسمالرمحئرعاعيئمروروبعد..شيئايفعللمولك!نه،قاغ!اء

.جشورملثهتلمايالىهارتافزثم،أمنونقتلمنكقضاها

هذ.ب!يراد،)2"الاعلام)صاحبوالقرطبيالخزرجيعييالةأبوانفرروقد

عليهم،الكرامالأنبياءمقامعلىتطاولفيهاالتيللنصوصصدماضمن،القصة

سبق-آعاتعقيب!اء،بهاخاضاتعق!عليهايعقبالمثمومن.والسلامجميعأكصي

بالوحيصلةأدنىلهتك!ونأنتماقاوينكر،المينالتطاولهذايستكر-ذكر.

الالهي.

النسيرأصحابأقوالمنطرفذكردونالنقطةهذهمغادرةيمكنلا

عائلتهفيالآنداودواجه5:يقولرن..القصةهذهعنالمقدسلليهابالتطبيقي

.001ص:.ألمقدصللكتابالظبيقيا!ير(1)

.002صالاعلام،6520572صالحزرجيعيلهابكتاب:يراجع)2(
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المقدكلالحقابنقدفأالمسلمينعلما،جهود232

ف!ن.أبنائهبحياةامتزجتحياتهفيفالخطية.قبلمنهواقزفهاالتيالخطايانفس

نأتحشطيعولكنك،أولادكيفعلماعلىداثماتسيطرأنتستطيعلافإنكأباكنت

أمنونعلىداودغضبليحذوها..صالحةقدوةفتعطيهماللهمعايرحسبتحيا

نأداودعلىيجبكان،اللهشريعةوحسب.يعاقبهلمولكنه،بأختهفعلهمابسبب

)2(أبنائهأكبركانأمنرن)1(:لأنترددداودلعلولكن،)؟(!0/217لاأابنهينفي

مشابهةخطيةفيوقعقدنفسهداودكان)2(.العهدولمنفهوئمومن،31/أخ11

تنقصهكانتأنهالا،عسكريوقائدكملكئتازىلاداودانوركم.بثثمبعبزناة

عندلهااعتبارلاداودنبوةأنالواضحمن..،)3(وأبكزوجوالحساسيةالمهارة

مطلقا.القوم

إسرانيل:شعبجميعماوأعلانيةأبيهبسرار!بزنيداودبقابشالو!)5(

ويعجبالمرءيندهشقد..تركبيهوفي،مفرداتهفي،وعجيبغريبعنوان

شعبيةقصةسياقفييأتلمالذي،الشيعالأمرهذابهولمأخوذافاهفاغزاويظل

تحظى،مقدسة-الناسبعضنظرفي-نصوصولكنها،ويلهونالناسبهايتسامر

التيالتمردحركةعنالثانيصموئيلسفريتحدث..والمهابةوالتكريمبالإجلال

الداودية.المملكةعاصمةأورشليمعلىواستولى،أبيهضدداودبنأبشالومبهاقام

فيالنصيقول..بهاالقياميتعينالتيالتاليةالخطوةلبحثمستشاريهأبشالرموجمع

نصنع؟ماذاتشاوروا:لأخيتوفلأبشالرموقال)):،61/52:23صم12

)1(

)2(

)3(

يفيدبماالحاليةالنخلفظاختلفنفد،والإعدامانفيمجتل،217/.لاأفياليهالمثارالض

طلبهاضرورةمنافونلأخيهاثاصاراذكرتهماالتطبيقيالتفيرتجاهلوقد..الاجمقينالاخالين

لاأفيعليهمنصرصهرحبمامرصضريعةفيمحرمالزوجهذاأنمع،أيهامنللزواج

.695ص)2(ها!فيالكاثرليكيةاشارتكا2(272/وتث02/17و18/11

يأتي)ذ،الكاثرليكيةالنخةفيالأصليالضمىفيمذكورالتطيفياتفيرذكر.الذىالتعليلهذا

نفسئحزنلمولك!نه،ضديذاغيطافاغتاظالأمورهذهبجيعالملكداودوسمع)):هكذالفظها

وتد،ايوناقالضعنالزيادةانالهاثىفيوجاء،((...بكزهلأنه،يحبهكانلأنه،افيانون

.795ص(4)هاث!راجع،العبريالضاغنلها

.666صيل664صمنيراجع..المتدصللكابايطتيايفير
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البيت،لحفظتركهناللواقيأبيكسراريعلادخل:لأب!ث!الوماخيتوفل:فقال

الذينجميعأيديفتثشد،أبيكعندممقوتاصرتقدأنككله)صراثيلفيسمع

على،أييهصراريعلابثمالوآودخل،السطحعلخيمةلأبشالومف!ئصبت.معك

كمثصورةالأيامتلكفيأخيتونلبهاليرالتيالمشررةوكانت.كلهاصرائيلمشهد

أفيابشالرمعلىأوكانتداودعلاخيتوفل،مثورةكلكانتكذا.اللهيسألامن

الأياآتلكفيئسدعاالتيأخيتوفلمشوراتوكانت:التطبيقيالتفسيرفسخة

.،ا،لمفهمعنصالرةكأنهااعتبارهافيكانتلأنها،وأبشالومداودبقبرلتحظي

القصةهلهالىبالإشارة)1"والقرطبيوالخزرجيحزمابنمنكلاكتفىوقد

الأنبياءعصمةمعتتنافىكثيرةفصوصصياقفيبذكرهااكتفاء،عل!يهاتعقيبدون

.السلامعليهموكمالهم

:بفرلعلبهاونعف!عهوثامارعوذافصةذكرهبعد-المثالسببلعلى-حزمفابن

ثم،الكفرةا!انذالههولاءبنسبهماللانبباءوننسببالنبوةنفزامةرأبتما،"وتالثه

جميغاعليهم-وسليمانوداودويعقوب)براهيمآ:الكراالأنبياءالىئسبمايرد

:يقولثم..وألالومنرنبنويوشعرأوبين-الىوكذلك-والسلامالصلاة

كفرلعظيمفاعجوا.وكضبهاللهلعنةالإفكهذاكلمنبثيءيصذققن..فعلىه

عليهمرسلهوعل،تعالىاثهعلىالأنتاناسلافهمالكفرةافتراهوما،القومهزلاء

عدد،وغضبهاثهلعنةكلالبهوعلىهذامنشيءفيهحققكتابكلعلثم.*السلام

الزهراء،الملةمنلههدكمماعلىالمسلمينمعشراللهفاحمدوا..خلقهشيءكل

..،)2(تحريفولاتبديليثئنقالمالتي

فعمةمنعلينابهأنعمماعلكثيناحمذاثهالحمد..حزمابنياصدقت..نعم

..والتحريفوالتبديلالتغي!يرمنالكريمكعابهقعالىاللهحفظ،عظيملدينالهداية

وتطاولكفرمن-وسزى-راينامافيهاالتيالنصوصهذهمنتماتاالنقيضعلى

.502ضالإعلام،257عى:الخزرجيعيدةابماكاب:يراجع()1

.174-1173/الفصل:يراجع)2(
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)طارفيآخرفرعالالآنوانتقل..العظيمالنبرةمقام،الجليلالألوهيةمقامعلى

الأنبياءومكانةيتنافىمماالقديمالعهدنصرصفيمايتناولالذيالمطلبهذا

.والسلامالصلاةجميغاعليهموعصمتهمالكرام

الرابعالفرلح

والخدالحوالغمف!الكأب

بالنسبةالدهرعاركانتمنهابواحدةشخصاتصف)ذا،ذميمةصفاتثلاث

بالكماثم؟اواحدشخصفيكلهااجتمعتلوبالكفما..بعدهمنولذريتهله

اصطفاهمالذين،اللهخلقمنالمختارةبالضفوةالذميمةالصفاتهذهئلصقحي!نما

العهدنصوصفعلتهماهذا.!؟خلقهالىوهداهوحيهلتبليغشأنهجلالعزةرب

فيتماديهابلغبل،المخادعنالكذابينالأنبياءبمظهرب!ظهارتكتفلمالتي،القديم

الأنبياءاستخدمهاوسيلةالشنيعةوالأفعالالخصالهذهجعلحذإلىالباطل

-:التفصيلداليك..زائلةحياتيةومنافعرخيصةدنيويةمأربلتحقيق

مصر4فرعونمعإبراهيوقصلأ1()

نصهايقولوالتي،21/51:5،2أتكفيالمذكررةهذهيديبينشيئاأذكرلن

لأن،هناكليقيممصرإلأبرامفنزل،الأرضفيمجاعةوكانت)):الكاثوليكي

أنا:امرأتهلسارايقالمصريدخلأنقاربفلما.الأرضفياشتدتقدالمجاعة

المصريونرآك)ذافيبهون،المنظرجميلةامرأةأنك،علمت:قدالباجيعندأأعلم

أختي،)نكفقولي،الحياةقيدعلىويبقونكفيقتلونني،امرأتههذه:يقولرنأنههم

خيرليليكون:البروتستانتيةأفي.بفضلكنف!يوتحيابسببكإلمنيح!نحتى

المرأةأنالمصريونرأىمصر،أبرامدخلولما.،أجلكمننف!يوتحيا،بسببك

بيته،إلىالمرأةفاخذت،فرعونلدىومدحرهاضعرنرؤساءورآما.جداجميلة

.وجمالوحمائروخادماتوخذاموحميروبقرغنملهفصاربسببهاأبرامإلىفاحسن

فامبتدعىأبرامامرأةصارايبسببضديدةضرباتوبيتهفرعرنالربفضرب
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هي:قلتلم3امرأتكأنهائغيفنيلملم3وصنعتماذا:لهوقالأبرامفرعون

وأمر.وامضخذها،امراتكهذه،والآن؟امرأةليلتكونأخذكاحتى،أختي

.((مالهوكلوامراتههوفثمئعوهقوتافرعون

لاممافيهاماكلفيهاجمع،وجوهثمانيةمنالباجيانتقدهاالتيالقصةهيهذه

لاهذاانالباجييرىاذ!إبراهيمالأنبياءوأبياللهخليلالىينسببأنيليق

-:ثمانيةلوجوه)براهيممنيحسن

لاعقل،ضعفعنتنشأوهم،غلبةالسبببهذاقتلهمنخرفهفلأنأولآ:أما

لهم،بتركهاراضتاكاناذاسيمالا،بلسانهنفسهعلبهيقزأنالناسأقليرتضي

أصلا.وجهلخوفهيبقىلافانه

الدنياحياةعلحسدهاأنهيوهم))وششحيونكإ(:قولهفلان:ثانتاوأما

بمثله.يليقلاوهذا،بعده

قبيحوهو،تكذبأنلهامنهتعليم((أخته)في:))قرلي:قولهنلأن:ثالثاوأما

أنمنصيأتيمابدليل،منهأخذهالهميسهلأختهتجغلهافلان:رابغا)1(وأما

اليه.وردهاوعئفهاصتدعاهامرأتهبأكاعلملمافرعون

تخودفأو،حقهفيمحذوروقوعقبلحريمهاستسلمفلانه:خامشاوأما

لاالطبيعةفيخززوذلك.التخريفبأماراتمعانيهالىالوصولأو،بححذور

بثله.يليق

و)ن-يمكنهبمازوجتهدونيدافعأنحقهفيالواجبكانفلانه:صادشاواما

للتمكيناختيارهأما.منها.التمكينعلىالقتلويختار..يقتلأنالى-القتلخؤف

والقتال،وشرغاعقلآواجبالأبضاعدونالقتاللأن،لهوجهفلاالقتلعلمنها

:يقارن.الياقياببامنهااصلحت،المطبوعالأصلفيكثيرةأخطاءلهواتاليالفصرهذافي()1

.46صالتوراةعل
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مثله.منشمالاخطأ،الجائزدرجةالىالواجبقخط.تركهيجوز،جائزالمالدون

نأمع،الماضيبلفظ((حسناءامرأةانكعلمتقد))قالف!نهسابغا:وأما

كايةفيوهو.علمهثمبذلكجاهلاكانوأنه،عدمهبعدذلكتجددتوهم"قد"

البعد.

يكونحتىفقط،نفسهيحيىأن:اختهجعلهافيالعلةيجعللمف!نهثامتا:وأما

((المأيحسنواحتى)):قالبل،ضعفهعلىذلكفيلهعنزاالقتلمنالخرف

..نف!مهاحياءعلىوقذمهبهاعتنىبل،العلةجزاءاليهاحساكمفيطمعهفجعل

للاهسبحانهاكلهتكليمرقبةمنهذافأينعقلأ.ولاثركاولاأصلامجوزلاوذلك

..)1(((لزرعكالأرضهذهمعطيافي:وقالآلأبراالربواصتعلن)):قولهفي

.ا؟)2(الإلهيالصعزدذلكمنالدفيويالمنزولهذأفأين

سياقفي-قليلبعدستأقيالتي-نظيرتهامعالقصةهذهجمعفقدحزمابنأما

لذا..الأولىمنأكبرالثانيةبالقصةاحتفالهوكان،معاعليهماوعقب،واحد

منبدلاالقصةهذهمغادرةقبلولكن..اثهشاء)نقليلبعدتعقيبهسأذكر

تقول..العجبكلالعجبففيه،ع!نهاالمقدسالكتابأهليقولهماعلىالتريج

فيهيستنكرلاوالضمير،مكتملغيرخلقيطابعالروايةلهذه...ه:الكاثوليكية

فالبشرية-.المرأةشرفعلىالأخلاقيةهذهفيتفضلالزوجوحياة،كذبكل

.(تدريجتا)3(الاالخلقيةالريعةتعلم-اللهبهداية

يخدعأنأبرامقصدكان...أ:يقولالمقدسللكتابالتطبيقيوالتفسير

سارةأنبدولا.سارةليأخذوالقتلوهالحقعرفوالوأضهمخ!ثيلأنه،المصريين

تحالففيسبتاولتكون،وجمالهالثروتها،فرعونلحريممرغربةإضافةكانت

باعتبارهأما.أخاهاباعتبارهرفيغامكائاإبراميعطيأنالإمكانفيفكان.سياسي

.،127/تكأإللثر(1)

.65-46ص:الوراةعل2()

.86ص(2)رقمهامثى:الكاثولكيةالنخة)3(
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ماتاذاالافرعونلحريمسارةضمممك!تايكنفلم،للخطرمعرضافكانزوجها

وعودكلرغماللهحمايةفيإيمانعدموأظهر،الحقنصفأبرامقاللذلك.أبرام

كذبفعندما،الخطيةنتائجمنيضاعفالكذبانكيففيلنادرسوهذا.لهالله

انالاأملكولا...نعفبذا")؟(كئرأصبحتبل،اسهلمنلالهتصبحلمآابرا

عظيم.بهتانهذاربسبحانك:أقول

-4جرارملكابيمالكمعإبراهيرقصلأ)2(

-المنوبوالحداعوالغثىالكذبمسملفيأخرى-وحلقةجديدةنخة

منالعثربنالأصحاحشغلتالتيالقصةوخلاصة.)براهيمإلى-وبهتائازوزا

اخرىومرة،سارةزوجتهومعهجرلرإلىذهبأبراهيمأن:بكاملهالتكوينصفر

منلهعنراالمنامفيجاء.اللهولكن،جرارملكأطلكفيأخذها،أختهأنهايدعى

قالأنبعدالايأخدهالمبأنهللربفاتعنر،اثزوجةلاالمرأةهذهبببالمرت

هلا8موضهعلىوعاتبه)براهيمأطلكاصتدعىالغدوفي.أختي)نها:)براهيم

صارةوأن،منهمحياتهعلخافبأنهفأجابه.لدلكدفعهالذيالببعنوصأله

اسطلكوقدم..بهازواجهصحهناومنفقطالأبمنولكنفعلاأختههي

اختيارفيالحقواعطاه،الفضةمنقطعةوألفلاماءوعبيذاويقزاغنمالإبريميم

اسطلكبشفاءلهفاسنجابربه)براهيمدعاثم..بهألاقامةفي!غبالذيالمكان

أجلمنبالعقمأبيمالكبيتنصاءأصابقدكانالربلأن،وجواريهوزوجته

..)براهيمزوجةسارة

-:نقاطعدةعللهانقدهفيالباجيعليهاركزالتيافقصةخلاصةهذه

والأنبياء-ذاتهالنصهذاباعزاف-نبيوهو)براهيممنكذبهذاأن:الأولى

.الكذبمنمعصومون

الأمرتسهيلعل!ويزتب،عليهدليللاوهممجردالىمستندكذبأنه:الثانية

لللمراهيمتطلعمنالمنصفيمامعيتناقضصارةثروةعنوحديثه.34صاتطقيالتفير(1)

بيها.الثروة
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)براهيم.بمثليليقلاوهذا.بزوجتهليزنيلظالم

يكنفلم،الأصليمسكنهعنبعيذايكنلمجرارفيوهوابراهيمأن:الثالثة

فيها.ينزلأرضكلفيخائقاكانلىالا،القتلمنلخوفهداعمناك

انهاإبراهيميقولفكيف،إبراهيمأب!تارحأبناءضمنسارةتذكرلم:الرابعة

بنتأيضافهيآدمأبيهمنأختهأنهايريدكانف!ن..ايامدونالأبمنأخته

.)1"والأمالأبمنأختهتكونهذاوعل.حواء

زوايةمنتناولهالكنه،أيضاحزمابنانتقادمرضعكانتالأخيرةالنقطةهذه

هذهفيتناظرأنهحزمابنوذكر.توراتهمبنصأختهمن)براهيمزواجعامادلالها

بانتم!كالذي،النغريلةبابنالمعروفاليهودييوسفبنإسماعيلمعالمسألة

يمتنعبأنهحزمابنعليهفرد،أالقريبةو6)الأختتطلقالعبرانيةفي)أخت،لفظة

وانماأميمنليستلكن)ا:)براهيملقول"القريبة"علإطلاقهاالموضعهذافي

الذيالنسخإثباتهذاماوأقل..الأببنتالأخت:أرادأنهفوجب((أبيبنت

.بشيءيردأنالنغريلةابنيستطيعفلم..منه)2(تفرون

عليهاقذمبل،وحدهاالجزئيةهذهمناقشةعلىيقتصرلمحزمابنولكن

.)سحاقولادةبعدجرتالحادثةهذهأنإذ،نفسهابسارةتتعلقطريفةملاحظة

وكان،مسنةعجوزأنهاجهةمن،بولادتهتبشيرهامنتعخبتقدسارةوكانت

..بعدهاأبيمالكمعقصتهاوحدثت،عاتاالتسعينجاوزقدولادتهحينعمرها

مثلفيمسئةعجوزبامرأةأبيمالكمثلملكيفتتنأنالمحالمنأنهحزمابنويرى

.75-74صالرراةعل:يراجع(1)

إلىالمشوبوالحداعالكذبمنفبهبمامقارنةءالنصهذاإلىيرجهنقداقلانحزمابنيقصد)2(

شريعةفيمجرئا(صبح-شقيقةغيرأوضقيقة-بالأختفالزواج،النخلوقرع)ثبانهلحر-)براهبم

أبيكانجه-اختكوعورة)):يقرلالذي9!/18لاأفيوتحديذا،اللاوفيصفرلماطبفا،موصى

الضصيقولوبعدها((عررتكف!نها،تكفلا-خارجهفياواليتفيمرلودة،أمكانجةأو

تكف،لا-ابيكمنالمولودة-أيكزوجةبنتوعررة)):(1811/لاأفيايفاالكاثوليكي

.((عور!انكتففلااخك،)نها
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.)ا"سارةسن

،والخداعللكذبأخرىمرة-زعمهمفيءابراهيميلجأ-اذا-الموقفهذافي

تحسين-كثيرة)رشاداتطريقعن-فيها-الكاثوليكيةنظرفي-القصةهذهولكن

فهمالمقدسللكتابالتطبيقيالتفسيىاصحابأما1110تطورا)2"أكئرلأخلاقية

،والسلامالصلاةعليه-الرحمنخليلالأنبياءأب!مقامعلىوتطاولأوقاحةأكثر

قبلمنالحيلةهذه)براهيمامشخدملقدة:قولهنممنومتعجتامندهشامعياستمع

لمف!نه،الإيمانأبطالأحدهوإبراهيمأنومع.(1/11:13)2وسارةنفسهلحماية

،أخرىمرةللتجربةباستسلامهخاطرلقد.الأولىالمرةمنجيذاالدرسيتعلم

نأظنعندما-الكذبوهو-التصرففيشريرأسلوبالىشريرتصرفبتحويل

...للخطر)3(معرضةحياته

علىالحكمفيتععلقد.اللهيخافلاشريررجلأبيمالكأنإبراهيمافزض

ليخاعالحقيقةنصفعلابراهيماستندثم.صحيخايكونلاقدافتراضأساس

...اللهعلىالاتكالعلىعرجما،أبيمالك

سببانهناك3..كذبالذيهوابراهيمأنمعأبيمالكاللهيدينلماذا

نأوظن،ابراهيممعسياسيتحالفعقدالىيميلابيمالككانلقد:)1(محتملان

أبيمالكاللهأخبر)2(.التحالفهذافيأبيمالكمركزسيقريحريمهالىسارةضم

تحالف*دونليحولفرصةاللهمنحهفقد،صواب!مرماعمل)ذايعاقبهلنأنه

.)"(أثيمةجنسيةوعلاقة،لهمبرر

لهذه!يىاوتعجب،والمرسلينالأنبياءمقامعلىالمشينالتطاوللهذاانظر

.معقولغيروكلامافارغاعبثاا،طفالعقرلتعدهاالتيالساذجةالتبرلرات

.62؟-1161/الفصل:يراجع()1

.69ص(1)هاث!:الكاثرليكيةانخة)2(

.11الرفغعقامهمعلوالتطارلالأباءصبفيوتساهلهمالقرملجراةيا)3(

.45-53صيراجع:المقدمىللكتاباتطقيالتفير(4)
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تحالفهفيمركزهتقويةفييرغبكانأبيمالكأنمنزعموهماصحةفبافزاض

اقترفهاجنايةوأيارتكبهاجريمةفأي،سارةمنبالزوفيابراهيممعالسياصى

بينالعلاقاتلتقويةالمصاهرةفدبلرماصية.بالعقميتهنساءوجميعاللهيعاقبهحتى

أنها)براهيمأكدأنبعدسارةأخذوابيالك،عقلاولاثرغامنكوركيرشيءالأمم

للمطلبالسرعةبمتتهىأبيمالكاستجابفقدالثافيالاحتمالأما..زوجبلا

فلماذا،واحدةلحظةالإلهيالأمرقنفيذفييتوانولم،لزوجهاسارةيرد*لمي

حب-دلهمخاطبتهفيأبيمالكاللهصدقلقد؟أبالعقمبي!تهناءوجمغ!يعلامبه

لي:بفلالم؟بربنةأمةأمميت)):التطببمىالنسبرلنسخة-وضابقوله-فصوصهم

وطهارةفلبيبسلامةالاهنافعلثما.أخوهاأنهاذعتنفسهاوهي؟اأخني)نها

يسزضيأنعنهيطلبثم؟الأليمالعقكا!جمعاقبههذأبعدفكيف،((يدى

(دهيرفحأقأجلمنيصلي"لكي-بزعمهموكةعل!وكذبخدعهالذكط.رساهيم

--بهأوقصدمقهاتؤمغلعقولوتئا،النصوصلهنهتب!..!أالحقابهذأ

-4أيمفاأبيمالكهحاسعاقاقصلأ)2(

ابنهمعالكزةفعاودا،إبراهيمإلىنحمبوهبماالقديمالعهدمؤلفراتيكتفلم

(266:11/تكأففي..أيضانف!هأبيمالكومع،ففحهبالأصلرب)سحاق

امراتهعنالمكانأهلوسأله،جرارفي)سحاقفأقام)):الكاثوليكيالنصيقول

يقتلنيلئلا:نفسهفيقائلآ،امرأقيهي:يقولانخافلأنه.أختيهي:فقال

أبيمالك-أن)قامتهأيامطالتلماوكان..المنظرجميلةلأنها،رفقةبسببالمكاناهل

فدعا.امرأترفقةيداعبإسحاقف!ذاورأىالنافذةمنتطلع-الفلسطينيينملك

:اسحاقفقال؟أختيإنها:قلتفلم،امراتكإزنهي:وقال)سحاقأبيمالك

لضاجعقليللولا3بناصنعتماذا:ابيمالكفقال.بببهاأموتلعلي:قلتلأني

من:قائلأكلهالشعبأبيمالكوأمر.ذنتاعلينافجلبت،امرأتكالشعبمنأحد

.((قتلائقتلامرأتهأوالرجلهذاصق

ين.ولاقريبمني!يرفلم،إبراهيمقضتيذكرهبماقنعقدحزمابنأنيبدو
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موجراالباجيتعقيبكانأيضاالسببولهذا،ب!سحاقالمتعلقالموضعلهذابعيد

تقذموقد،بهيليقلاكذب))سحاقالىالمنسوبهذاأنرأىحينما،الإيجازغاية

."فيه)؟(القولوبسطناالملكهذامعلإبراهيممثله

ولراهيماكاميعاودأنالايألىالمقدسللكتافيالتطبيقيالتفسيىانالا

هذالى)سحاقانزلاقمسبزليةتحميلهذلكعلىويزيدبل،والخداعبالكذب

الجميلةزوجتهليأخذواجراررجاليقتلهأن)صحاقخثي):يقولرن..المصشنقع

نأواضح؟الحدعةهذهتعلمأينومن.أختهرفقةأنمذعياكذبولذلك،"رفقة

فالأباء،0/21:14و2/101:41تكأ)براهيمأبوهفعلهمايعلمكاناسحاق

معاونةفيخطوةفأول.أولادهموقيمحياةيثكلونكما،عالمهممستقبليح!كلرن

لو:جازقاوأقول..مسنفبمة)2"حباةالآباءبحباأنهرالمصشقبمةالحياةعلىالأبناء

تخطئةفيواحدةللحظةفكروالماجبارطاكبةأومسنبدلحلاآبؤزخرنهؤلاءأن

البوةمقامولكن..الشنيعةالأحكامبهذهسلركياتهعلالحكمأو،تمرفاته

..والخداعوالغشبالكذبالاكاملدرجةمستباحعندهم

-4آوالخداوالنمقبالكذبأبيهبروليختلسيعقوب)!ا(

تنسبهماف!ن،ثشي!غاوصيتاب!ثمغاأمزاداسحاقابراهيممعرايناهماكانلئن

شغلتالتيفالقصة..البشاعةوقمةالشناعةغايةهويعقوبالىالنصوص

المرءيتخيلهمابكليعقوبتصفالتكوينسفرمنوالعشرينالسابعالأصحاح

الدنيئةوالحيلالغشويتخذ،عليهويصرالكذبيستمرىبغيضانسانفي

..حقوقهميتلبوالآخرينعلىوش!طوبل،حقهمنليسماإلىللوصول

الىأمهتوجهه،الارادةمسلوبالشخصيةضعيف)نساتاأيضاالنصوصوتجعله

بهذه)نسان..وسذاجةبسصاطةبكللمؤامرتهاوين!حاقلرغبتهافيرضخالبثر

كريم،نبي-المسلمونيرىفيما-أنهعلىذلكبعدإليهالنظريمكنهل:المواصفات

.97صاتوراةعلى()1

.68ص:المقدصللكتابال!تطيقيالتفير)2(
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والكمالالعصمةمعان!منتحملهمابكل،النبوةتوارثتمباركةعانلةسليل

فيشخصيةأهمأنعلى-المقدسالكتابفيك!ا-اليهالنظريمكنهلأو..البشري

..)3وأصولهموجذورهماسمهميستمدونومنه،الشعبي!سباليه،القديمالعهد

..3المفتراةالقصةهذهتقولماذا:أولآلنسأل

نأ6عيسو)الأكبرابنهمنطلبالسنفيطعنحينما)سحاقأن:خلاصتها

بركته،ويمنحهوطعامهصيدمنليأكلالغنممنجدتينلهويجهز،صيذالهيصيد

وطلبت،يعقوبالآخرابنهاالىفأسرعتهذاتسمعاصحاقزوجةرفقةوكانت

لأبيهيعقوبويقدمهمافتطبخهما،الماعزوجدص!المطلربالصيدلهايحضرأنمنه

لأنه،البدايةفييعقوبويتخوف..أخيهدونالبركةوهرفينال،عيسوأنهعلى

بهذاالضريرأبوهيثمعرأنفخصي،كثيفشعرذورجلعيووأخرهأملسكان

الأمر،عليههؤنتالأمولكن.بركةلالفةنفسهعلوبجلب،الحيلةفتنكشف

أبوهيحبهاالتيبالطريقةأمهفطبختها،الجديينوأحضروذهب،لرغبتهافرضخ

يديهغطتوأيضا،عندهاالتيالأكبرانجهاثيابالأصغرابنهاوألبست،)سحاق

كأخيه.كثيفشعرصاحبيكونحتىالماعزبجلدوعنقه

..بكركعيسوأنا:قاثلأفأجاب؟أنتمن:سألهأبيهعلىيعقربدخلفلما

اللهبأنكذتاهذايعقوبفعلل،الطعامداعدادهصيدهصرعةمن)سحاقفتعجب

منهالاقترابابنهمنفطلبالأمرفيمرتاتااسحاقيزلولم..الأمرلهي!رقد

لهقدآثم..عيسويداواليدان،يعقوبصوتالصرت:وقالجسدهولمس

الحنطةبكثرة:لهدعابانإسحاقباركهثم،فثربوالخمرفأكلالطعاميعقوب

وبأن،لإخوتهسئدايكونوبأن،القبائللهوتسجدالشعوبتخدمهوبأن،والخمر

يلعنه.تنوئفعنيباركهمنيتبارك

عليهودخل،أبوهطلبهالذيآالطعاجهزوقدوجيزةفترةبعدعيسورجعثم

حصلقدأخاهبأنوأخبره،عيسوأنهعلمعندما)سحاقفارتعد،الطعاملهوقذم

ولكن،ايضاهويباركهأنأبيهمنوطلب،هاثلةصرخةعيسرفصرخ،البركةعل
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)خوتهجميعوجعل،لعيسرسيذايعقوبجعلقدبانهم!تعللاذلكرفضإسحاق

فييكونمسكنكها:بث!ذةيبكيكانالذيلعيسرإسحاقوتال-الخ-لهخدقا

..عبذاتكونولأخيك،تعيشبسيفك،السماءندىعليهايهطللاجدباءأرض

،حارانأرضفيلاباناخيهاعندالهربيعقولتابنهامنرفقةطلبتهذابعد

عيسو.أخرهيقتلهأنمنعليهخوفا

بعبارةعليهاالتعقيبفي،الإعلام!صاحباكتفىالتيالقصةخلاصةهذه

هذهأعظمفما5:لهاملخصصدبعدقالإذ،كئيركلامعنتغنيلكنهاموجزة

قليلآالقرافيالدينشهابيتوسعحينفي.،)1(خرافةحديثتشبهالتيالآية

حين-متجهةكانت)سحاقنيةوأن،الأنبياءلعصمةالقصةهذهمنافاة:علىفيركز

كذاتايعقوبفجعلوا...ه:يقولهوها..بعقوبالىوليسعيسوإلى-الدعاء

،هذاصحةيعتقدونكيف:العجبثم..وأخاهأباهوعق،ودفى،وفعلاقولا

هولأنهأعيسو،للعبصألا!ماسحاقدعافا،هذامثلوقوعلهمشفمأنهمع

يدحراوكيف-شيثاتفيدلا-الحيلةفهنه.الدعاءحالةفيوأراده!)سحاقاعتقدهالذي

فجمعتا!؟)سحاققصدغيرمن!ليعقوبفينصرفللعيص!ايسحاق

.،"2"با!ائقالجهلوين-السلامعيهم-ا،نيياءحقفيالأدبسوءبيناليهرد

هذافيأقائلآ:يعقبحزمبنمحمدأبرهذا..والاستقصاءالسعةإلىالآنناتي

:،الخراناتتشبهوأشاء،وأكذوباتفضائحالفصل

وهذا.وغشهأباهخدعأنه!يعقوباللهنبيعل)طلاقهم:-ذلكفاول

معنبيمنيكونفكيفوالأعداء،الكفارمعالناسأبناءمنخيرفيهعفنمستبعد

الصدقنورمنالكذبهذاظلمةأين،مضاعفاتسرءاتهذه3أيضاالنبيأبيه

انفسسفثمالأتخذغوتؤتااتئوأةؤالذينآدتة)ئخدغوت:تعالىقولهفي

.)3((يشغوووؤتا

.991ص:والأوهامالنادمنالنصارىدينفيباالإعلاآ(1)

.937ص:الفاجرةالأمئةعنالفاخرةالأجربة(2)

.)9(الآية:البقرةصررة)3(
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بغشمأخوذة،مسروقةكانت)نمايعقوببركةأن)خبارهموهي:وثانية

لطريقةانهاولعمري،هذامن-السلامعليهم-للأنبياءوحاش،وتخابثوخديعة

.الشاذ)؟(الا،المخادعالخبيثالامنهمتلقىفا،اليهود

طريقعننعمتهوأعطىحكمهأجرىتعالىاللهأن)خبارهموهي:وثالثه

.هذامنللهوحاشوالخديعةالغش

بارك-)ذالسلامعليه-اسحاقان:فيهاأحديشكلاالتيوهي:ورابعة

البركةبتلكقصد)نما،الهوسهذالهمكتبالذيالنذلبزعمخدعهاذ-يعقوب

وما..3عقللهمكانلوهناهاللخديعةمنفعةفأي.يعقوبلادعاوله،عيسو

قداللهإن:القائلينالرافضةمنالغالبيةبخمقالقضيةهذهفيالعقولهذهأشبه

علىاسحاقباركوهكذا..محمدالىوأتىجبريلفأ!أ،علييلىجبريلبعث

فهذه.اكلهلعنةالطا!تينكلتافعلى.يعقوبالىومضتالبركةفأخطأت،عيسو

القضية.هذهفيوالنئىالخبثوجوه

عليه-يعقوبالىالكنبنسبتهم:ذلكمن..جذافكثيرةالكذبوجوهوأما

-:مواضعأربعةفي-ورسولهتعالىاللهنبيوهو.السلام

فهذه..وبكركعيسوابنكأنا:)سحاق،بيهقرله-:)2(وثانيها،أأولها

.بكرهكانولاعيسوابنهيكنلملأنه،نسقفيكذبتان

منوكلفاجلس،ليقلتماجميعصنعث)):لأبيهقوله:-أورابعها،وثالثها

.صيدهمنأطعمهولا،شيثالهقاليكنلم19نهنسقفيكذبتانفهذه((صيدي

ابنمنونزاهةعدالةوهذه..والنزاهةالاصتتهامةهووالذوذ،والحداعابخثعدهمالقاعدة(1)

يقول،بالصلاحقتسهممغمجموعاترجوديخبتالذيالكريمالقرأنمنتعقمهالعلهحزم

ويقرل،(،51)9الآية:!الأعرافأسورةيعدلرن(وبهبالحقعدونامةموسىقومومن):تعالى

.،)66(الآيةمنجز:الماهدلةصرة1(يعلحرنماصاءمنهموكثرمقصلةأمةفهم):شأنهجل

:يقالانولىا1وا"وثالثها،:قرلهفيايضاذلكوصاتي..كذتانأكاوالحق.أولها،5:الأصلفي()2

ورابعها.ثالهاو
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ا،مم،تخدمك)):لهقال)ذ)سحاقبركةبطلانوهي:أخرىوكذبات

وقوله،((أبيكبنولكويسجد،)خوتكمرلىوتكرن،الشعوبألك،وتخضع

الأممخدمتماوالئه.مترالياتكذباتوهذه..ئستعبد(())ولأخيك:لعيسو

)خواتهم،مواليكانواولا،ألثمعوبلهمخضعتولا،بعدهبنيهولايعقوبقط

كلوفيبلدةكلفيالأممخدمواإصاثيلبنوبل..أبيهبنرلهولالهمسجدولا

نرىفما..وبعدها)؟(دولتهمإيامفيوحديثاقديماللشعوبخضعراوهم.أمة

البركةحقولكن.الخذلانمنبافهونعرذ،معكرسةالاكانتالبركةتلك

.منكوسة،)2(معكرسةتخرجأن،زعمهمفيبالخبثالمأخوذةالمسروقة

فعلهمااعتبارفيالتطبيقيالتفسيرمعالكاثوليكيةالنسخةوتتفق..هذا

..والخداعالكذبعلىينطوي،أنجلاقيكيرسلركا-نصوصهمحسب-يعقوب

اللهعملعنغامضاتعبيزاتجعلهفالكاثوليكية،وقوعهتبريرفيتختلفانولكنهما

رسمهاالتيالطريقةعلىوأمهيعقوبمنافتئاتايراهالتطبيقيوالتفسير،وتقديره

الذيالأصحاحعلىالكاثوليكيةالنسخةتعليقهذا.وخكمهقذرهلتنفيذالله

تشيدئهيرئةروايةا:يقول6)سحاقبركةيختلسيعقوب5:عنوانتحتجعلته

وعطفرفقةلاحتيالالاستنكارمنشيءالنهائيتحريرهايتخلل،يعقوببدهاء

يفيد--كاملةغيرتزاللاأخلاقيةإطارفي.ذكرهالراردفالكذب.عيسرعلى

.عيسو،)3(علىيعقرب-ا-لزباختياره-فضلالذياللهعمل-غامضةبطريقة

يباركانوشكعل)سحاقأنرفقةعلمتةعندما":التطبيقيالتفسيرويقول

اللهأنومع،أخيهمنبدلايعقربليبارك،لتخدعهبسرعةخطتهارسمت،عيسو

(2523:26/تكأللعاثلةزعيماسيصبحالذيهريعقربأنوأخبرهاسبق

منهامحاولةفي،خطأشيءعملالىولجأت،يديهابينالأموربزمامهيأممكت

الخاصالأولالمطلبفيذكرهاسبقوقد،لهارلهداقرالهتؤكدنصوصاناحزمابنبرد(1)

.النصرصبينبالت!ناقض

.1/461:661الفصل:يراجع(2)

.581عى(1)هاث!:الكاثولييهةانخة)3(
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كناومهما،الوسيلةتبررعندهاالغايةفكانت،ب!تمامهاللهوعدأنسبقمالإتمام

تكشفماكئيزا..خاطئبطريقبلوغهافحاولألافيجبصالحةغايتناأننظن

أكئرأمرنايكتثفبألانهتممافكثيزا،الحقيقيةدوافعناعنالمأزقعلاجفيطرقنا

،خداعمنأمهخطةفيبمايباللميعقوبأنويبدو،حقهومابعملاهتمامنامن

خطةسمععندمايعقوبترذد..ي!نفذهاوهوئكتثمفأنيخشىكانبالحريبل

ينكشف-أنمنالخوفوهو-خاط!بدافعامهخطهناقشأنهومع.الخادعةرفقة

كانترفقةلكنتدبيرها)1(لمراجعةأخيبرةفرصةرفقةوأعطى،عليهااحتجانهالا

لقد.تفعلمانتائجطرىأناقاثرةتعدلمأنهأحتى،خطتهافيلنلغايةالشغوقتقد

أرادها،التيالبركةعلىحصليعقربأنومع..نفسهافأهانت،أ!ية؟!طمتهأ

.اكثينكلغهلأييهضلأعهأنألا

)3(.يقتلهأنأخوهأراد)2(0مر%خرىإعهيرلم21":أعمالهعواقببعضوهذه

نبأثلتلأمةمؤ!ستاعش!وأصبحأ!سرفهأ!"+لم!نوعقهمرقتلابيك)،،ءخألهخذعه

طويلة.سنواتعاثلتهعنبعيذايح!بطويلة"!-سضىلأجيألق!لهعجالعداوة

جمكونؤالبركةالبكوريةحقينالأنلابدكانيعقوبأنللسخريةيدعواومما

كمتصور.!ما23لم25تكأبهاوعدهاللهلأن،الخداعطريقيتبعلملوكلهاهذه

..6)2(هوبطريقتهالأموريتممانكلهصمحاقدوأمهأنهلوتختلفحياتهكانت

لا.اللهم:أعقلمنمسكةأدنىلهمنيقولهكلامأهذا..الثهياتعاليت

الغاماالفر2

الظل!

منالنقديةالحركةعلماءاستخرجهماؤنحللنرصدالقديمالعهدمعزلنالا

الصلاةتعالىاللهمنجميغاعليهم-الكرامللانبياءيجبمامعتتنافىالتينصوصه

ئلمنئحىبأنهلأمهيعقوبمراجعةيقصدالكاتبولعل.هذاالىسئرماالنصفييرجدلا(1)

الخطة.

.7172-صيراجع:المقدصللكتابالظمياقفسير)2(
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التي،الساميةوالمكانةالعاليةوالمنزلة،البثريوالكمالالعصمةمن-والسلاآ

التيالنصوصعرضناأنوبعد.ا،رضأهلالىومنهجهاللهرسالةلحملاهقتهم

والزنا،،تعالىاللهقدرةفيوالشك،بالوثنية-وحاشاهم-الكرامالأنبياءتتهم

فيصبقعماتقللانصوصالفرعهذاقطالعنا.في..والتدليىوالخداعوالكذب

التيالكباثرأكبرمنواحدة-وحاشاهم-اليهمتنسبأكا)ذ،واجرامهاضناعتها

،المختارةبالصفوةظنكفما،تعالىالثهعبادمنالمستقيمونالمؤمنونعنهايتنزه

فيبالجؤروتتغتفم،بالظلمنصففم)نهاااخلفهمناللهوخيرةالهدىمصاببح

-:التاليالنحررعل،فيهاوالتجاوزالأحكام

-4وف!يتهكنعاناعلىوالعبوديلأباللعنلأيعكوثوع1()

.الصلامعليه-نرحالىالمحزفةالتوراةتنسبهما-أعجبوحكم-عجيبةقصة

ال!نح!يرلسخةوفقا-:952،27/أنكفيالنصيفول..جانزاظاتافيهماببدو

وفرصبالفلاحةنوحوائشغل)):الأخرىالنسخلفظمنهوقربب،التطببنى

الكنعافببنابوحامئاهد،خبمنهداخلونعزىفسكرالخمرعنونرب،كزما

،،أبيهعررة:الأخرىالن!مخفيأأبيهكزي،كنعانأبر:الأخرىالنخأفي

علووضعاهرداةويافثسامفأخذ،خارتجاكانااللذينأخولهوأخبرفخرج

نأغيرمن،أبيهماغزيوسترا،الخيمةداخلالىالوراءالىومثصيا،كنافهما

بهفعلماوعلمئمكرهمننوحأفاقوعندما،عريهفئثصرانحو"هبوجهيهمايشديرا

)خرته((...لعبيدعبذاوليكن،ملعوئاكنعانليكن:قالالصغيرابنه

عبيدةفأبو،القصةلهذهالنقديتناولهمفيالنقديةالحركةأسلوبتنوع

بأكاعليهابالحكميكتفي.أخرنصوصضمنالقصةيسردأنبعد-الخزرجي

منكزا،نفسهالحكمالقرافييتتقدحينفي6)1(والصبيانالعجائزأحاديثمن)

والعقرية،السقيموالطبعالذميمالحلقهذافأين):يقول..كريمنبيمنصدوره

.532صى:الخزرجيعيدةابيكاب(1)
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عنفضلا،العقلاءمنا،خلق-شثايجنلمبل-صغيرةجنايةجنىمنعلالعظ!يمة

العجاثز،وخرافاتآالغواترهاتمنالاهذاوهلا؟الأنبياءعنفضلا،الأولياء

عمااللهتعالى،واللهك!ا3تعالىاللهعندمنانزلوجعلوه،يقرأقرآنااليهوداتخذته

...كئيرا)؟(علؤاالافتراءهذاعنورساثلهرسلهوجفت،كبيزاعلزايقولون

أبيه-عورةبنظر-أذنبالذيفإن)عليهالمحكوملثخصيةفينشغلالباجيأما

لاوصذا..سامأولادليخدم،كنعانابنباللعنةعوقبوإلذكط-كنعانأبوحامهو

الباجي،يذكرهباالكاثوليكيةالنسخةوتعزف..)2(بالعقلولابالرعيليق

اللعناتومشنصب،الأنبعديذكرلنال!نصهذافيالمذكورحاماسمأنوتؤكد

.الملنب)5هوحامأنحينفي،كنعانعل

تسربتالتي-بزعمهم.نوحاخطاءعلأولايركزالتطبيقيالتفسيرأنحينفي

أمامصيءمثالمنلهويا،العظيمالأيمانبطل،نرحشكز):فيقرلذريتهإلى

نأيمكنالأتقياءالرجالحتىأنهلزيناالكتابفيكيتتالقصةهذهولعل.أبنائه

الأرضعلىالأثرارالناسأنومع.عائلتهماليمتدءال!يتأثيرهموأن،يخطئوا

وعائته.نرع!قلوبفيموجودةزالتماالثرعملامكانيةأنالا،هلكواقد

."اللهواحترامأبيهلاحترامالديدافتقارهأثبتبأبيهحامفاستهزاء

لقدا:فيقولوفريتهكنعانالىالمرجهةنوحلعناتكلالتفسيريعلقثم

لمنرحلعنةولكن.والرقبل،العنصريالتمييزلتأبيدالآيةهذهكثيروناستغل

كانأمةوهي)الكنعانيةالأمةالىبل،البثرمنمعينجنسأيإلىموجهةتكن

بنودخلعندمااللعنةتحققتوقد.(ورديئةضريرةامةستصبحأنهايعلمالثه

()4(.يوضعسمفرالىارجع)منهاالكنعانيينوطردواالموعدأرضإصانيل

.942عى:الفاخرةاياجوبة:يخظر(1)

.57صر،:اترراةعل2()

الكاثويكية.الخةمن82ص)6(هاثى:يراجع)3(

.92ص:اقطيقياقفبس(4)
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التعليقمجرديمتحقلاالتطبيقيالتفسيرتعليقمنالأولالجزء)ن:وأقرل

قدوةيقدآصوىغيرشخصعنيتحدثكانلركمانوحعنيتحدثأنهاذ،عليه

الثافيالجزءاما.والكفرالهرصهذامن-ال!لامعليه-لنوحوحاشا..لأبناثهسيئة

هوحامأبوهكاندانا،جرىفيماذنبلةيكنلمكنعانأنكاقبوهتناسىفقد

الكثيرينأحاأبناءبينمنبالذاتكنعانيلعنأننرحاختارفلماذا،المذنب

هذاكلتستحقآحاارتكبهاالتيالجنايةهلثم..6،/01أتكفيالمذكررين

ذكرهأنصبقماهؤلاءتناصهل:وأيضا..13ذريتهفروعلأحدالأليمالعقاب

فيبقليلهذابعدالمذكورمعنوحمنالصاثرةالنبوءةهذهتناقضمنحزمابن

-)نمرود،دتحققالذيالواسعوالملكالعظيمالسلطانمن،01/9:11أتك

.1)أسامابنةوحياةنفهنوححياةفي،نوحفريةجميععلى-كنعانأبناءأحد

لاظهارتلفيقهاتمقصةأكاواطمئنانثقةبكليقررأنللباجثيحق..لذا

..اصرانيلبنييدعللهمحدثلماالمح!تحقين،المبعونيينالمذنبينبمظهرالكنعانيين

مقامحسابعلى-الثديدللأسف-لهمتحققءالدقالسياصيالغرضهذاولكن

العليباللهالاقوةولاحولولا..الظالمالتافهالئيهيرصررةفيأظهروه،كريمنبي

العظيم.

-4أولادهمعتعامله!أيظلرابراهير)2(

الدينعلاءواهتم،التكوينسفرنصوصبأحدالقرافيالدينث!هاباهتم

-:وثيقاارتباطاببعضهمامرتبطان-الحقيقةفي-ولكنهما،أخربنصالباجي

،اسحاقلرلدهمالهكل)براهيماعطاءمن5-6(5/2أتكفيبماالقرافيعتم

فيعنهإخوتهب!بعادامانلهأخلىثم،قليلةعطاياالآخرينب!عطاءوا!تفاء

كانماكلإسحاق)براهيموأعطى)):البىوتستانتيالنصيقول،أخرىأرض

وصرفهم،عطاياولراهيمفأعطاهم-لابراهيمكانتاللرات!-السراريبنووأما.له

.((حيبعذوهو-المثرقأرضالى-شرئاابنهاصحاقعن
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المقدكلالحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود3!ا.

حالف!ن،التوراةتحريفعلىالدالةالمواضعمن)النصهذاأنالقرافييرى

معالمعاملةوحسنربهمعالأدبغايةفي!إبراهيممجعلتعالىاللهعلىالقدوم

قلوبهم،أذئةوحزم،برهمعليهتعالىاللهأوجبالذينأولادهسيمالا،خلقه

حضورعندعملهخاتمةالمؤثم)!(هذا-الرحمنخليلوهو!ابراهيممجعلفكيف

أنحن:!قوله-المحمديةبالرصالةالمصذقالللمتعلبم-آإحاوأنت..أجله

البهود")2(..حكاهما.بكذبفنجزم،صدفةتامركناه،نررثلاال!فببالههع!لثر

اعتبارهيمكنالذي،:1/2913تكأفصفيوررو!ب!ياللينعلاءأما8

سيبعنمتسيإدةلإنسالةيمكنإذكا!6!نا25/أتكفيماحدوثفيالسبب

أي!طمثرو،فيحقوقهممنوحرماكبم-اسحاقاعنبعيذا-لأبنائهابراهيمطرد

!هي،فىوجحهرغيةهتهأنفيويتلخص،السببيظهرهنا.وفاتهبعدوميراثه

تعبرالألفاظلناع..تنفيذها)براهيممنوطلب-بزعمهم-اثهأيدهاالتيالركبة

الذي-المصريةهاجرابنسارة"ورأت:للبروتستلأشيةرققا-النصهذافيبنفسها

وعندالكاثولبكبةوفي.منضاحكا:السأمربةالتور،أفيبمزح-لابراهبمولدنه

وابنها،الجاريةهذهاطرد:لإبراهيمفقالت،)3()سحاق،النهامعيلعب:الباجي

ابراهيبمعينيفيجذاالكلامفقئخ،اسحاقابنيمعيرثلاالجاريةهذهابنلأن

أجلوعزساالغلاآأجلمنعينيكفيتقئحلا:لابراهيماللهفقالابنهلسبب

نل.لكيدعىبلاحاقلأنه،لليقولهاصدو،!ح!!كققوالهماكلفي.جاريتك

،!ءفسبكلأفه-!هسبعله"لضاالجاريةوابن

نحكموهو،بحسنكبف،:وبنساءل،ومطنبهاسارةمسلكهناالباجيبننفد

المزثم.الفعلهذا:يقصد(1)

.052صايقاوينظر،378صالفاخرةالأجوبة(2)

الخةتقولكا،فقطواللاتيياليرنانيال!نمىيخا،إصحاقابن!هامع"عارةانملاحظةمع)3(

لفظعنبحثواانهملدو)ذ،جليواضحفاتحريفالتطيقيالتفيرنسخةفياما-الكائوليكية

.((اصحاقانجهامنيسخر))بلفظفجاؤا،رابنهاهاجربطردصارةلمطلبمبرزايعطي

.دثيءعليهيعلقرااويفروهوااتماةالضهذاتجاهلراأنهمذلكمنوالأعجب
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ابنهطردوهو-رحموقطيعة،ذلكلهاوليى-الإرثوهو-شرعيحكمفي

صبحانه-اللهعنحكاية-بقولهعقبهوقدسيمالا،بالعقلاءلائقغيروهو-وزوجته

يحثبل،بمثله)؟(أيأمر،انالشريعةبمحاسنيليقلامماوهذا،((منهااسمع))

النبيالىالظلممنينسبونهبماالقوميكتفلم،للعجبيا:قلت)2(؟عدمهعلى

الهتاحكماالظلمهذاجعلالىالغيئفيالتماديبهميبلغبل،وزوجتهالكريم

..ريىياتعاليت..ربانتاوتوجيقا

المطلبمنالثافماالفرعفيذكرهشقما،العنصرهذافيمعنايدخلأنهـلمكن

بنعخانقصةمن،ويوشعال!يةسفريبينالتناقضعنالحديثعند،الأول

وجميعهوداحراقهيوضعبرجمهحكمفكان،الأشياءبعضالغنيمةمنغلالذي،كرمى

فيريوضعنبوةياننكلا،ومن.الخ..وأموالوماشيةوبقرغنممنلهماوكل،ييتهأهل

هنالهاأجعللمأخرمكانفيكرهاسبقالقصةولكون،الإسلاميةالنصوصفيبهامصرح

النوفيق.تعالىوبالة.مسعقلبعنرانأضهاولم،بنلالهمسكلآرقما

الممالىالفرلح

تقيضهاتعققبل،أيانبياءنبوإقتعققعدص

بكرةالوحييأتيهم،تعالىاللهعنمبفغونالأنبياءأنالعقلاءغندبهالمسلممن

1(

2(

تعالى.ا،ثاء)نالأوفبنهوحمرنهماولحل،باقي5:الأصلفي

أنررى،بضراوةالمذكورةالقمةعنيدافعالكتابمحققانوالعجيب..75ص:الرراةعل

أنتحلمصارةبانهذالرايهويدلل،ابخوةتقصددان!ا،الماديةالناحيةبالارثتقصدلاصارة

فيتدخلهاعلئلامةكانتانصارةف!ن.اعجبودليلعجيبرأيوهذا..اكلهبيدالأرزاق

والرصالة،النبوةسالةفيكدخلجنماو!ثركرئلاآن!كا-نصوصهمبحسب-الماديالإرث

يىتعائتض(خصمخغلآ!يإغتغة:صبحانهبقردواخار.،اثهاصطفاهيلىبرجعأمرهذالأن

زشلابضبييمايفكضط!آطه)ثألهجلهـلترل(12)4الآيةمنجزءالأنعا!:أصررة

علالتصةبهذ.اشدلالهمنذلكبعدزكر.75!:الحجأتجصص،تييمآد!ة)ثآئاسؤيى

تكديهاعلىالاجييوافقانبها،ولكانبل،!ا*عبدبنعحدالخاتمبالبياتثير

تفقدطريفةملاحظةالىتبهتقدالكاثوليكيةالخةأنويكفي..تمافاحدوثهاواصتعاد

كان-صابقةفصرصبحسب-الرقتهذافي)سماعيلغنرأنفيتتلخصاساصها..منالفصة

يكادالذي،جذاالصغيرالطفلبمظهرالقصةهنهئظهر.حينفيعائا،عرخمةعنبدولايزيد

..(الكاثوليكميةالخةمن-7989ص)2(هاثىيراجعأ00إصحاقيكبرلا
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المقدكلالحقابنقدفىالمسلمينعلما،جهود3!ا2

كذلك،الأمرداموما..وتطبيقهبهالالتزامعلىويحثونهمللناسفيبفرنهوعشتا

بهذهيأتونلاف!خهمالمستقبلفيشيءبوقوعيخيونحينماالأنبياءأنبهالمسلمفمن

،الزمانبحجابالناسعنمحجوبغيبالمستقبللأن،أنفسهمتلقاءمنالنبوءة

عالممنصادر)فيوحيعنناتخاالمستقبلفيمجدثبماالنبي)خباريكونبد.أنفلا

وتعاإلى.سبحانهالغيب

نبرآت،آالكراالأنبياءبعضإلىالقديمالعهدنصرصتنسبحينما.هنا.من

الجزمحتماذلكعنينتج،افناقضةتماميناقضهابمابل،يخالفهابماالواقعيأقيثم

جميغاعليهم،الكرامالأنبياءعصمةمعتماقاتتنافىلأكا،النصوصهذهبتحريف

-:ال!نصوصهذ؟من.إ/لتسليموأتمالصلاةأفضل

.4لاخوتهكنعانعبوديلأحطنوحنبوءة)1(

عنالحديثعندالأولالمطلبعناالأولالفرعفيذكرهاتعالىاللهبحمدسبق

هذامنالسابقالفرعفيايضاذجمرهاصبقكما..التكرينسفرفيالتناقضات

من-وحاضاهم-الكرامالأنبياءإلىالقديمالعهدنصرصتنمبهعاالحديثعندالمطلب

،س33؟خوالجرر.الظلم

4ليعقوبعيمموعبوديلأحولإسعاقاةنبو6)2(

الحديثعندالأولالمطفبمنالأولالفرعفيذكرهاايضاتعالىاللهبحمدسبق

التكرين.سفرداخلالتناقضاتعن

ومنممى4افراسحوليعقوبنبوءة)2(

لنسخةوفقا-يقولالذي،48/17:91أتكفيمابانتقادحزمابنانفرد

رأسعلاليمنىيدهوضعقداباهأنيوسفرأىوعندما)):التطيقيالتفسير

وقال،مثسىرأسالىأفرايمرأسمنلينقلهاابيهبيدفأمسك،ذلكصاءهأفرايم

أبوهفأبى.رأسهعليمينكضع،البكرهوفهذا،أبيياهكذاليس:يوصف

ولكن،عظيمةامةيصبحأيضاف!نه،هذاأعرفأنا،ابنيياهذاأعرفأنا:وقال
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..((ا،مممنجمهوزاتصحوذريته،منهأكبىيصبحالصغيرأخاه

فسلمنعدذااكثرس!يكونافرايمنسلبأنيتنايعقوبأنالنصهذايفيد

)صيصبح:فيهتقولالذيتعيقهافيالمعنىهذاالكاثرليكيةالنسخةوتؤكد..منمى

ويؤيد..")1(الآتية)سرائيلمملكةونواة،الثظلأسباطاعظمالواقعفيأفرايم

بركةأفرايميعقوبمنح):بقولهعليهيزيدبلالمعنىهذابدورهالتطبيقيال!تفسير

آالهلأن،يعقوبزجرهيوسفاعنرضوعندماالأكبر.أخاهن!تىمنحمماأعظم

..نتوقعها،)8(لابطرقيعملماكثيرافالله..أعظمصيكونأفرايم)ن:لهقالقد

مصحففيذكرأأنهالىمستنذابثمدة،هذاعلىحزمابنيعزض

اثنينالأرض.عليهموفشمتالصمامدخلوا)ذاكانوامنصىبنيأن)3(:يوضع

الفاوثلانينائنينحي!تكانواأفرايمبنيوأن،وسبعماثةمقاتلألفوخمسين

لبنيذكرأنه"سفطيم()4"اصمهعندهممعظملهمكتابفيوذكر.وخمسمافة

..).(افرايمبنيمنوأربعة،منسىبنيملوكمنأربعة!ةداودقبلاصرائيل

.441ص)3(هاثى:الكاثولي!ةانخة(1)

.؟02صالمقلسللكابالطيتىالكير)2(

.26/28:37عد:براجع..العددسفرفيانهوصوابه5خطأوهو،بالأصلكذا)3(

النروهرضونطيبم،5هكناالحايةالعبريةفيبائينوئنطق،القضاةلسنرالعبري3الاهرهذا(4)

.."ضةهئمرنثبلريلبرونتنكانضد،للممةتكونتجلاصريلفيتاربخمجكيالذي

فيالقضاةصفرومدخل85*:5*صاثملسلملكابقاموص:!بالنصيلهنابراجع

ولا.472:477صالتطييوالكير،664:ص-463الكائرليهبةالخة

والزجمةهاللغاتكليةفيالعبرلةاللغةتمفيالكرامالزملاهللىضكريخالصأقذمأنيفوتي

العبربة.الحروتابراد!ونالامكانياتحالتوفد

ونحبفاتومدخلالنطيفيوانفبرالمفدصهنابوفاموسالفضاءهصفربمراجعةفمت(5)

خلالالقضاةعنحزمابنذكر.بماكلههذاوقارنتالقضاةصفرعلالكاثولبهبةانخة

،1412:6112/الفصلأاصائيللنياكعاقبةاقاريخيةالعصورفيالتوراةلحالاصعراضه

-:-فىماليثبنونسىأفرابم:سبطىببنالمفارنةعلللونوفوذلك

ب)بتميالذلىالبطنحديدفيالمذكررةالمراجعمعحزآابن6لفقفاضئاعرخمةاصلمن"

أفرايمصطمنوواحدالجلعادلىاويفتاحالجلعادييائيرأفىصبطمن%ثانالقضاةمنثانية

بن-أتولعومحرقناز،بنأعثلعرذا:منكلمنأيضاوواحد،الني(لقانةبنأصموئل
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منقتل،جلعاد)1(بنيفتاحاسمهرجلأالمذكورينمنسىبنيجملةمنوأن

+يستأصلهم)2(كادحتى،ألفاوأربعيناثنينأفرايمبني

ملكأنه:ملاخيم)3اسمه،أيضاعندهممعظمآخر،لهمكتابوفي

)"(المذكورونالأسباطذهبأنإلى!سليمانبعدإصر،ليلبنيمنأصباطعرة

وعشرينستةجميغامدتهماكانت،)5(ملكان:أفرايمبنيمن-وسئوا

2(

3(

4(

.(الهارونيعالىالكاهنألاويو،منوحبنأضمححونودانالزبولونما،،أيلونأوزبرلون،،فواة-

وصموئلهيلبنعبدونهما،فقطاثانحزمابنعدأفرايمصطالىبن!بتهمالمقطوعالقضاة+

وابنهيوأشبنوجدعونجيرابنإعود:فهمالبطهذاإلىنسبتهمفيالمختلفأما.ألقانةبن

مع،النبيوصموديلالنهدبورة:صوىافرايمصطيلتنبلاالقرممراجعأنحينيخا.أيالك

فيانهمع،ينفيهولنأفراييشطإلىدبورةبنةالقومرايصيوردقيلبعدحزمابنانملاحظة

أفرايم.صطمنزوجهاويجعلعوذاصبطمنمجعلهاالقضاةعنالحديث

ويفتاحالجلعادييائيرهما:،فقطاثتانحزمابنعندمنىنجطالنجبتهمالمقطوعالقضاة"

أبيالكوابنهيرآضبنجدعون:هماأيضا،اثنانالطهذاالنجهمفيرالمختلفءالجلعادي

بنجدعونوهم،منيشطإلىالقضاةمنأربعةنجبةتجزمالقوممراجعأما..جدعونبن

.الجاعاديولفتاحالجلعاديويافيايمالكوابنهيوآش

فىصبطعلىمتميرايكنلم(فرايمصطأنبيانلاصجححزمابننقدأن:القولوخلاصة!

-القوموعدحزمابنعندوالاحتمالاتالفروضأحنفي-الطانكانهـانما،التضاةعهدفي

نابالثاراتالحاصالمطلبفيوصاتي.القضاةعصرفيمنهماالحكامأعطدناجةمنمتعادلنن

علفىتفوقإلىيؤديمما،لاويصطإلىصموئلينشرن-المرأليئقلني-الهودبعض

الطين.هذينمنالقضاةاعدادناجةمنأفرايم

قمتذهنهوصثيتالقارىإرهاقعدمفيورغبةوغير.القاضيهذااسمفيكثيرتصجفوقع

اسم.كلعندهذاالحاشة.إلىفيالاشارةدونالأسماءبتص!يح

.:7(21/1أقصإلىلير

العرية.اللغةقميخاالزملاء(خبىن!كمااللوكلفرالعبريالاصممر

.نحويخطأوهو،أالمذكورين:المطبوعالأصلفي

،مقدم،)عثرةوالمفعولأققأ،دفاعللأنها،نحريخطاوهر6أملكينالمطوعالأصلفي

هؤلاءذهبأنإلىإعرائيلبنيمنأصاطعرة(فرايمبنيمنتيكانتتك(نه:الجملةوتقدير

االامرة،أو"إسرائيلأمملكةالمماةالالةالمملكةملركإلىليرحزموابن...وسبزاالأباط

تضم)صرانيلمملكةوكانت،وفاتهبعدصليمانمملكةإلهماانقتالتيالمملكتينإحدىوكانت

تضمكانتالتيالجنويةالمملكةمقابلفي،عثرالاثنىإصرافيبنياسباطمنأباطعرة

فقط.ولامينيهرذاصبطى
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نسىبنيمنوولتفم..نادابوابنه،الأفرايميناباطابنيربعام:وهما،فقط)1"شة

بنيهوآشبنيربعامبنذكرياوهم،وعامينعاممائةدولتهملصلتو،ملوكخمسة

فيمنيكنولم..ملكابنملكابنملكابنملكابنملكوكلهمياهو.بنيهوآحاز

الذييعقوبقولضدوهذا..المن!مائينفؤلاءمنملكاأقوىالعشرةالأسباطملك

وجل.عزاللهعنبهينذرفيمانبييكذبأنلثهوحاش.عنهخكؤه

منكانكلهم،النبيالموشىوميخا،النبيهودبورة،نونيوثعبنإنقالوا:فإن

وخمسمائةمقاتلألفأربعينمصرمنأخرجواإذأفرايمبنووكان.أفرايمبني

وماثتيمقاتلألفوثلاثيناثنينيومئذنسىبنووكان،33،/1أعدمقاتل

نسلفيالشرفيكون:قاليعقوبانتذكروالم:قلنا.35(/1أعدمقاتل

التأبيدعلىمنسىمنوعددانسلآكثريكونأفرايمإن:قالأنهحكيتمإنما.أفرايم

ذلكبخلافالأمريغودثمقليلخاصوقتعلىلا،البركةوايصالوالعموم

.الأبد،)2(فيمباركاوالمدبرمدبزاالمباركويصير،البركةفتبطل

4يهوذاسلطاندواوحوليعقوبثبو،ة(4)

سفرنهايةقربالواردةيعقوبنبوءةعلىبالتعقيبأيضاحزمابنانفرد

الحاليةالنسخفيألفاظهاختلفتالذي،،94/01أتكفيوبالتحديد،التكوين

،يهوذامنالصرلجانيزوللا)ا:قائلآيعقوبيتنبأالكائوليكيةففي.بيتااختلاقا

وفي،((الشعوبوتطيعهصاحبهايأتيانإلى،قدميهبينمنالقيادةعصاولا

يأتيحتى،رجليهبينمنومشزعيهوذامنقضيبيزوللا)ا:البرتستانتية

يزوللا)ا:التطبيقيالتفسيرنسخةوفي((،شعوبخضوعيكونوله،شيلون

لهمن:ومعناهأشيلوهيأقيحتى،صلبهمنمت!ثرعولا،يهوذامنالملكصولجان

ملا1ففي:فقطصنةوعرون(رلعملكهمامدةأنيتينالأولالملركصفرنصرصبمراجعة(1)

بقيافينادابأن!5/152ملا1وفي،منةوعرينثيناشافياصتمريربعامان2(41/0

صنتين.الملكفي

.1/177)2(الفصل
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المقدسالحتابنقدقالمسلمينعلما،جهود3!ا6

التالي:النحوعلىالسامريةالتوراةلفظيأتيحينفي((الشعوبفتطيعه،الأمر

؟سليمانيأق!أنحتى،جنودهبينمنوالمرسم،يهوذامنالقضيبيزوللا)ا

.((الشعربتنقادلاليه

الملكأن-المذكورالنحوعلىألفاظهاختلافمعءالنصهذاخلاصة

الذيالمخلصالمسيح5المسيامجيءحينإلى،يهوذانسلفيسيبقيانوالسلطان

بخرجلاحزمابنعندوالنص..الشعوبونطبعهالأمملهفننفاد،"البهودبشظره

نسلهمنولا،المخصرة)؟(يهوذامنتنقطعلا)ا:هكذايأقا)ذ،الإطارهذاعن

بقوله:حزمابنعليهيعقبثم((الأممرجاءهوالذيالمبعوثيأتينيحتى،قائد

ولم،القوادنسلهمنوانقطعت،المخصرةيهوذاولدمنانقطعتقد..كذبهذا)

"ئخثعهدمنعوذاولدمنالملكانقطاع.-وكانرجاؤهمهرالذيالمبعوثيأت

بن)ززتابلمذةوهييسيرةمدةالا،عاموخمساثةعامألفمنأزيدمنذنفر،)2(

فقط.،)!ث!ألححيل

يوسفبنأشموالا5وهو،وأجدلهماعلمهمالفصلهذاعلىقررتوقد

تزللم:ليءفقالاوأربعمائةأربعسنةفيالنغرالبابنالمعروفالكاتب"اللاوي

وملكقيادةوهي-يهوذابنيمنوهم-داودولدمنينتسلونالجواليت)1(رؤوص

اليهودمنأحدعلىأمرهيتفذلاالجالوترأسلأن،خطأهذا:فقلت.ورياسة

.مخصرةبيدهولا،قيادةلهولا-لهاحقيقةلاتسميةهيوانما-غيرهممنولا

)1(

)2(

)3(

)4(

يتخنهوكان،والكلامالحطابةأثاءفيبهساروقضب.وفحو.كالعصا-عليهيركأما:المخصرة

الملكيخقطعلاانه:المرادوالمفىر(1ص)خمادةالوصيطالمعجم:يراجعأوالخطاءالملوك

.عوذانجيعنواللطان

وملكهجاتهتفاصيلعن..بابلالصكانهاواجل،عرذامملكةعلقضىالذيالابليالملكهر

.59-ه459صالمقدصالكتابقاموس:يراجع

الأصاصووضعالملكتولثم،يادتهتحتدنعةاولفيبابلمنايهودرجع،داودنلمنرجل

المقدصصالكتابقاموص:يراجعواعمالهحياتهتفاصيلعلللوقرف..الهيهلبنا.لإعادة

.حزمابنعصرحتىالمخبةالمدةهيعاموخممانةالألفومدة.524

فقط.ثرفيامنصباكانبأنهيوحيحزمابنوكلام،اللقبهذامعنىعلأقفلم
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ستةمدةاصلاوالييهوذابنيمنيكنلم"يهررامبنأخريااوبعدفكيف

معين.لهلأحدم!نهميكنلم،ئرشمئا،)2"جمذقئالابن"الملقبنشأبعدهثم.)1(.أعوام

انقطعثم.)زربابل"ولىحتى)3(متصلةعاتاوسبعيناثنينأحدعلىيملكمنولا

مئينملكاملكاالهارونيينولاةمدة.غيرهولأجالوترأسلا-جملةمنهمالولاة

بيسير.قبلهاأوالمسلميندولةإلىأمرذلكفييهرذامنلأحدليى،السنينمن

.اليوآالىداودبنيمنرجلعلىالجالوترأساصمفأوقعوا

بنأغريباسابنهوابن،وابنيه،هيربىدسأنذكرالقدمردهالمؤرخينبعضأنالا

..مزرخكلعندالروممنأضهموالأظهريهرفا.بنيمنكانوا،أغريباس)4"

نبي،)5(..يكذبأنلنهوحاش،بيقينالأنذالهؤلاءكذبفظهر

المسحنبوةصحةعلدليلآالنصهذافيجعلالمغريمايحىبنالسموألأما

قائلآ:-)6"النصللرادبعد-اليهودالى.سزالهيوجهحيث!مريمبنعيسى

براجع..عوفاكللكةفياللطةعل،كمرينجت"كثنات!سامرافيهااصرلتاليالمدةهي،)؟

:16،.ا/1امل21

مل2يراجع..اصذييا،النصر،انبوخذوغير."قيا،اسمهكان،عرذامملكةملوكأخرهو)2(

.25مل2وأبضا4/218:02

كانتالمدةان12ول6أخ2و9ودا9201/،5/211ارفيوالمذكور،ايابلاليمدةيتصد)3(

.1687عى)3(هاثىبراجع،نقرببيرفمأنهالكلالوبكبةالنخةونذكر،صةصبعن

عانلةأبنا.وهمالكبرهيرودصورحمغاررجعون5بعضهاأوكلهافلسطينملوكبعضأسماه()4

..كثيرةوبؤامريتنازعاتذلكببمنهمرثارت،فلطينفيوالرئاصةالملكقيارثتواحدة

مع..8001:1201ص:المقدصالكنابقاموص:فيبهماكعلفةاففاصبلكافةنراجع

يعبرالذينوهم،عونجيمنأي،ادومياصلالالأصةبهنهيرجعالقاموصانملاحظة

ائامنالمطلبفيتفميياهظعلالديلوصياق،،الروآ"بعلمائنامنوكير.حزمابنعنهم

اغرلاسانايضاويلاحظ..عوذانلمنيرااكموالحاصل،الاراتعنالحديثعد

ابنه.حيدلانما،الكببرهيرورصحيديكنلم-القامرصيذكرحبما.اثافي

.1/178الفصل)5(

يأنماانيل"ظهرانيهمبينوالراصم،عوذاآلامنالملكيزوللاا:هكناالمرالعدالنص)6(

اتوراةاماضيلون،5:رايناك!ا-الحاليةالنخوعد"المح5:الموألاورد.ماهذا..،المح

.،سيمانأ:تجعلهالامرية
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المقدكلالحقابنقدفاالمسلمينعلماءجهود3!ا8

المسبح!ظهورالىوملكدولةاصحابكتعمانكمعلمنمأفما:لهم.فنفول".

المسيحأن-التوراةمن-لزمكمفقدملكلكماليوميكنلمف!نا3ملككمانقف!ثم

أرصلءقد

علىالرومملوكاستولت!المس!يحبعثمنذأليس:لهمنقولف!ناوأيضا

جحدعلىيقدرونفلا3)شملهموتفرقدولتهموانقضتالمقدصوبيتاليهود

عليه-مريمبنعيسىأن-التوراةفيالذيأصلهمعلى-ويلزمهم،بالبهتانالاذلك

علماءمنكئبزاأنحبنفيهذا..")؟(بشظرونهكانراالذيالمسبحهو+السلام

ذلكتفصيلوصيأقي..!بمحمدتوراتيةلارةالنصهذاجعلراالنقديةالحركة

تعالى.اللهضاءانموضعهفي

وشهعو!ق4لا!ياحوليعقوبنبوءة)5(

هذهونجدهأولادهحقفي.يعقوبنبوآتعلبالتعقيبمنفرذاحزمابنيزاللا

س!بطىمصيرعنيعقوبنبوءةعنيتحدثالذي7،/94أتكالىنقدهيوجهالمرة

.قاسف!توكضبهما،شديدف!نهسخطهماملعون)):قائلآوشمعونلاوي

فيأفزقهما:التطبيقيالتفسيرنسخةفيأ)صراثيلفيوأبذدما،يعقوبفيأقصحمهما

..((،)صرانيلفيواشئتهما،يعقوب

-ا"سباطابقيةفيوشمعونلاويسبطىذوبانعلىالنصتأكيدالواضحمن

النسخةتزكد،النبوءةهذهعنشيتاالتطبيقيالتفسيريذكرلمالذيالوقتفي

فيانقرضقدشمعونسبطأنتذكراذ،الواقعأرضعلىحدوثهاالكاثوليكية

،دنيويكسبطانقرضقدلاويسبطوان-يهوذاامتضهأنبعد-مبكروقت

.)2(رفيعةمنزلةأنزلهالدينيةوالخدمةللكهنوتاختيارهلكن

يكونأنبشدةيرفضحينفي،لاويبسبطالخاصالجزءعلحزمابنيوافق

.1-20130صالهود)فحام(1)

الكانويكية.النخةمنا54ص)3(هان!يراجع)2(
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وقعالذيالبلدفيمجتمعينكانوا)أضه!مويزكد،)صائيلفيتبذدقدشمعونسبط

فيويصدققصةفييكذبمماالنبوة)نذاروليى..فرقولاايأسباطك!ماثرلهم

.(!)أخرى

:حزمابنقالهماصدقيتبينالمقدصالكتابقاموصذكرهمابمطالعة

أقلكانأنهعلالتأكيدجهةمن،شمعونسبطشأنمنالتغليلمجاولافالكاتب

داخلكانمير(ثهموأن،كنعانأرض)صرائيلبنيدخولعندعدذاالأسباط

بعديدكرولكنه..الشمعونيينمرنمنكثيرعلىاسترليالذييهوذاسبطميراث

استرلواشمعونبنيأنمن،424/اخ11الأولآالأياأخيارسفرأوردهماذلك

اخبارسفرفيجاءماوايضا،سعيرجبلفيالمواقعبعضكلحزقتاالملكأيامفي

والملكأساالملك)صلاحاتفيدورهمعن6،!3/،!؟لم5أخ21الثافيأيأيام

-بوجوذاكانالشمعوفيالسبطأنسوىمعنىمنلهذاليس:وأقول--،ء!وآش"

أخبارسفريذكرباكبرىأحداثمجرياتفيدورهوله،الأسباطبقيةعنومتميزا

التثيتوأين؟الكاثوليكيةالنسخةعنهتحدئتالذيالانقراضفأين..الأيام

..واسعةرحمةحزآبنا!رحم..اأ!التكوينسفرنصفيالمذكور

الممابحال!

4
الخهرصرب

الحاصالئالثللفرعمباشرةلال!ايكوالةكفرحهنمأتقديمالراجبمنكان

منكبيرةالحمرشربلأن-السلام!يهم-وحأئحلابم!رايمايأياءألىالزنابنسة

..ارقكابهاعنآالكراأنبياءهعصمقداثهأنفيعقليثسكلاالتيالكبائر،أعظم

والعنايةالكافيالاهتمامالنقديةالحركةعلماءمنيلقلمأنهالىتأخيرهيعودولكن

القرافي،الدينوشهابالباجيالدينعلاءصوىيذكرهألاالعجيبفمن..اللائقة

.1/917)1(الفصل

.522-152صالمقدصالكتابقامرمى:يراجع)2(
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منصتاكانالذيالأكبر،اهتمامهماسياقفيعرضيا،تناولاتناولاهأنهماوالأعجب

العهدنصوصحسب-الخمرشربأنمنناصببن،بابشبهلوطزنافضبةعل

أكرهتالوطابنتاتكونأنالمعقولغيرفمن..الكارثةوقرعسببكان-القديم

ومعنى.يدريأندونابتيهيواقعمجعلهالذيالحدالىالخمر،ثربعلأباهما

حسب،الكارثةفكانت،)رادتهبمحضالشرابفيوافرطشربانهذلك

.المبذلة)1(وأقوالهمالمحرفةنصرصهم

فأالفاالفر!

أحكامهفيلهومراجعتهراللهلأمرالاستجابلأدقالأنبيا،تباطؤ

خلقهمناللهصفوةالىالقديمالعهدنصوصتنسبهاشنيعةأخرىجريمة

الحلقأولىالأني!اءبأنلفف!العفلأنفيضناعنهالحمثل..علمهوأكرمهم

وهذهالمث!ينالتباطؤهذااليهمي!نسبفكيف،وأحكامهالخالقلأوامربالاستجابة

التاليين:الموضعينفيالمذكورةالأسنةالمراجعة

فيم!كوروهو،القرافيالدينشهاببذكرهانفرد:الأولالموضع

الفجرطلعولما)):البروتستانتيةللنسخةوفقا-يقرلالذي،1-91/516أتك

تهلكلئلا،الموجودتينوابنتيكامرأتكخذقم،:قائلينلوطايعجلانالملكانكان

الربلشففة-ابشبهوبعدامرالهوب!دببدهالرجلانأمسكنوانىولما،المدبنهب!ثم

((.المدينةخارجووضعاه،وأخرجاه-عليه

لاالمؤمنينخراصف!ن.التزراةتبديلعلىيدلأالنصهذاانالقرافييرى

فكيفبالح!.المشاهدينالملاثكةوجودمعسيمالا،تعالىاللهأوامرفييحمكون

بل،واثهكلا.؟السلامعليهمالأنبياءبخواصفكيف3حيمئذالأنبياءحال

تعالىاللهلأوامرالمراقبةبدوامالمخصصونوهم،وتعظيماإجلالامملوءةبواطنهم

منافالثالفرعفي،القصةهنهعنالحديثعدالقرافيكلاآالوالإشارةالباجيكلامذكرصبق(1)

المطلب.هذا
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.،)؟(السلامعليهمالأنبياءعلىاليهودمنجراءةبأولهيوما.وتسليماانقيادا

،323:62/أتثفينصوهو،الباجيالدينعلاءبهانفردالثاق:الموضع

فيربهويراجع،اللهحكمعليعزض)نسانصورةفي-وحاشاه!موسىيبىز

ويطلب،عليهيغضب-بزعمهم-الربتجعللدرجةمرة،بعدمرةالحكمهذأ

لسانعلىالعجيبالنصيقول..اليهاالعردةوعدم،المراجعةعنالكفمنه

ذلكفيالربالىوتضرعث)):للكاثوليكيةوفقا-الثعبيخاطبوهومرسى

القرية،ويذكعظمتكعبدكئيريأنابتداتقدايإله،الرب%يهاقائلاالوقت

دعني..؟وجبروتكأعمالكمثليصنعالذيوالأرضألسماءفيالالههوفمن

..ولبنانالطيبالجبلهذاوأرى،الأردنعبرياالتيالطيبةالأرضفأرى.أعبر

فيتزدلاكفاك:الربليقالبل،لييسمعولمبشبكمكتنالرلبغصتوليهن

لا.كفاك:التطيقيالتفسيرونسخةالبروتشانتيةفيأ00الأمرهذافيمعي"الكلام

..((الأمر،هذافيقكلمنيتعد

الأرضدخرلالربمنموسىفيهايطلبالتيالثانيةالمرةهذ.كانت

عليهالربوغضب37-1،38/أتثفيذلكطلبأنسبقأنهرغم،الموعودة

الطلب.هذابسببوزجره

بأنهالتثنيةسفرعلأوردهاالتيالأصئلةمنالخاصالسؤالفيالباجييعقب

الأرضهذهالىالآنفأعبر))ذرفي:قالمرصى)ن:يقالأنمجسن)كيف

أنه-الرابعالسؤالفيتقدمأنبعد،القرلبهذاعليهاللهغضبحتى((الصالحة

فيكانأما؟ا(()2"هناكأيضاأنتتدخللن)نك)):وقالعليهغضب-سبحانه

لهزاجزاأولاعليهتعالىاللهغضبفييكنلمأم؟كفايةيدخلهالنأنهأولااللهخبر

ونراهيه،تعالىاللهلأوامرالامتثالالمؤمنحالثرجاتاقلأنمع،ثانتاالسؤالعن

.377-378ص:الفاخرةالأجوبة(1)

.38،ول17/أتثلليثير)2(
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31،)ا"النبوةمقامفكيف3تعالىباللهالعارفشأنفكيف،زواجرهعندوالوقوف

لم)ذ،مستنكرغيرعادتاأمزا-القومنظرفي-ئعدربهمالأنبياءمراجعةانيبدو

وسكتا،القصةهذهحولبثيءالتطبيقيالتفسيرولاالكاثوليكيةالنسخةتعلق

مرببا.سكوتاعنها

التاسحالفرلح

لخلقهاللهعطاءعلىوالاعترافاالعسد

،،ا:ه12/1أعدفيماالىانتبهحيث،القرافيالدينشهابمنجميلةلفته

عليهحقدا-موسىأخؤفي-وهارونمريمأن:ملخصها،طويلةقصةوهي

لموصىفضللاأنورأيا،لهزوجةكرشيةامرأةاتخاذهعلواعزضا،وحسداه

خيمةالىالربفاستدعاهم..مثلهالرببوحييتكقماننبئانفهما،عليهما

أما،المناميةب!الرؤياالوحييتلقيانبأنهمالهمامعاقباوهارونمريمونادى،الاجتماع

الربعاقبثم.الربصور،!يرى،بفممماأووويحاطبه،عيانافيتلقاهموسى

صبعةالمخيمخارجالنفيالى(لعقوبةتخقيففتئممرصىلهافت!ثحفع،بالبرصمريم

رجوعها.بعدالا)صائيلبنويرحلولم،أيام

الحسد)الكرامالأنبياءالىتنسبأخمهاناحيةمنالقصةهذهالقرافيينتقد

ا؟نبياءوا،أ2"ومريمهاروننبوةفيعندهمخلافول!-تعالىالثه-ورمصومراغمة

وأعظم،رصلهوعلىتعالىاللهعلىاليهودكذبقبيحمنوهذا..معصومون

.6)3بأبدعممانحربفعلىالدلانل

التطبيقيالتفسيرف!ن-واضحهوكما-الفاظهفيمتحفطاالفرافيكانلان

لايقولإذوالكبرياء،بالحقدالأنبياءوصففيغضاضةيجدلاالمقدسللكتاب

.281ص:اتوراةعل(1)

.51/0،2أخرمريمنبوةوعن،،1-4516/اخرخاصةبصفةيراجع:هاروننجوة)2(عن

يسير.باخصار.382-381صالفاجرةا،شلةعنالفاخرةالأجربة)3(
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علىوليسالظاهريةايأغراضعلىالخلافيكونقدأ:القصةهذهعلىتعليقه

موسى.إلىبضكواماوهارونمريمجاءتعندماالحالكانوهكذا.حقيقيةقضايا

ومنالقياديموسىمركزمنالمتزايدةغيرتهماهيالحقيقيةالقضيةكانتلقد

ينتقداأنرأياللشصعبموسىقيادةأسلوبفيعيتايجدالمإنهماوحيث.نفوذه

نأاختاراوكبزيائهما،حسدمابمعالجةصراحةالمشكلةمواجهةمنفبدلا.زوجته

هانقدكانإن:أقول00)؟(،الحقيقيةبالقضيةلهعلاقةلاالدخانمنصتارايصنعا

والكبرياءبالحسدوصفهكان،الذهبيالعجلوصناعةبالوثنيةهاروناكامعليهم

العظبم.العليباللهإلافوةولاحولولا.مبوزاأمزا

العايفمرالف!م

لفمانهافيوتهونالنبوةمقاروتعتقرالنصوم!.

نصوصتأت!..العاليةوامانةالساميةالمنزلةوهذه..الرفغالمقامهذا..النبوة

هذهكاتبيعلهانفقد..أمرهامنوتهونشأنهامنلتحماالقديمالعهد

لمن-بساطةبكل-الربان!والاصطفاءالإلهيالتكريمهذايمنحواأنالنصوص

..منحرقاساقطاالأقلعلىأو،كافزاوثنتاالس!خصهذاكانولوحتى،يريدون

المشروعةكيروبالطرق،مشقةأدنىبلاعليهالحصوليمكنشيءعندبموالنبوة

التالية:النصوصبذلكتنطقكما.ءوالدلي!والغثى،الكذب:من

طحامومقابل،والتدليىآوالخدالكذبباالنبوةعلىالعصول!أأ)

4وفمراب

واختلاسهيعقوبقصةصريغاسيتذكرالعنوانهذاالمرءيطالعحينماأنهشكلا

غيربصورة-الكاثرليهيةالنخةوقحرف،هذا..792ص:المقدسللكتهابالتطقيالتفير(1)

هارونانمع،غريتوحدهامريما:تقولاجنماالقصةهذهفيوالتلاعببالتحريف-مباشرة

للراولة،الأصيةالصميغةفي(يضاهرعوتبهارونلعل.(\االآية)فيفيايضاهراعزتقد

.603ص)5(هاث!يراجع،الكهنرقيالعيدنفحهاثم

.-حمص!
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القصةوهي..والتدليسوالخداعوالفثىبالكذب،)سحاقأبيهمنوالبركةالنبوة

هذامنالرابعالفرعؤ،مفصلةبصورةعليهاوالتعقيبذكرهااللهبحمد-ص!بقالتي

المطلب.

4المعجزاقمقالأنبياءي!نعمايصنعونالممعرة)2(

ثم،:8191/و7خرأفيماليلخصحزآابنأأمافسيخاهناالمجالنزك

بدىببنالعمىألفىهارونأن"منالنصفيمابذكرحزآابنيمدأ..علطمعفب

مثلالمصريبالزفىوفعلرا،والسحرةبالعلماءفرعونفدحا.حبةفصارتوعببدهفرعرن

عصيهم.1")!ابتلعت:الحاليةالنمخأفيأزثردتمرصىعمىولكن،ذلك

العصا،أهارونفرفع،السيدبهأمرهمامافعلاوهارونمرسىأنذكرثم

فبه،حوتكلومات،دمادعادوعبيدفرعرنبدكطبينالنهر7ماءبهاوضرب

دما.ممرجميعفيالماءوصار،منهالربالىسبيلاالمصريرنيجدولمالنهرونتن

بزقاهم.مصرشخرةذلكيثلففعل

وغطتمنهاالضفادعوخرجت،ممرميا.علىيد.مذهارونأنذكرثم

مصر.أرضعلعبالضفاوأقبلوا،ذلكمئلبرقاهمالسحرةففعل.مصرأرض

منهافتخقق،الأرضغباربهاوضرببالعصايدهمذهارونأنذكرثم

فلم،مصرأرضجميعفيبعوضاالغبارجميعوعاد،والأنعامالآدميينفيبعوض

فقال.عليهيقدروافلمالبعوضاخزاعورامرا،برتاهمذلثهمثلالسحرةيفعل

اكله.صنعهذا:لفرعونالسحرة

هذاصخولر..)3"المطبقةوالضنقئمالمضتئلة)2(الآبدةهذه!محمدأبوقال

..اتجلعهاأي،اللقمةازثرد:يقال.الاقيع:اللغةفيالإزثرادمعافيعن،ن،واحدوالمض(1)

.د(1ر)زمادة:الوصيطالمعجم:ايراجع

مادة:الرصيطالمعجم:أيراجع..للابدذكرهايقىوالداهية،لهئتغربالعجبالأمر:الآبدة)2(

.م((ل)صمادة:نفهالمرجع:ايراجعالثديدة:المصمئلةو.د((ب)1

.آ((ل)صماثة:نفهالمرجعانصببمانناعلالدابة:الفتر)3(
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ماجنىمنشيءعلىالسحرةقدرولو..نبيكلنبوةبل!موسىنبوةلبطلت

مرسىان!تفعولما،واحذاالنبوةمذعيوبابالسحرةبابلكانالنبيبهيأتي

العصاقلبعلىقدرواوقد-الجوضعنبعجزبمولا،لعصئهمعصاهبازثراد

عليهم!لمرصىكانولما-بالضفادعالمجيءوعل،دقاالماء)عادةوعل،حيات

قالكما)1(الأمر،1كانولر..فقطمنهمالعملبذلكأعلمأنهمنأكثربنبرته

منعنهالقرآنمجكيفيماأقولهفيصادقافرعرنلكانالملعونرنالكذابونهزلاء

ولا،)2((آليمخزغفتكئمآلذىنكييزكئمإئةءلإ:،والسحرةمرسىعنقرله

)صرأئيل:لبنييقاللأنه،((فهصنعهذا":البعوضفيالسحرةقرلفيلهممنفعة

والجيء،دئاوالماء،حيةالعصاقلمثاللهصنعمنيننلمالسحرةقرلموجبفعلى

.الجلردمنهاتقشعرعظيمةوهنه..اللهصنعغيرمنبل،بالضفادع

وجل:عزفهيقرل)ذأالباهرالحقنورمنالباردالمفترىالافكهذاأين

فالؤأبزغؤتآدشخز!أؤضآة:بفودلاذ)5شجلأ!كتذضتنوأائتاإ

آلئؤكابى!لينق!إلكثمتغثمقاك!آلغييونمخنئحناانلأخرمتتا)ت

ققئآأنفوأفاؤ!آفمفممننمخننكونأنق!إئآئفورأنإئآتموصتنفالوأ

ه!ي!يصخهـغطييمؤبئةوؤآشرقئوئتمآلئاسيىأغمئئشخزؤاأثقؤا

آلمحققؤقغ!تاأيخكونقاتفقصهضق!ذ!غضاكالتيانئو!تىإلنؤاؤختتآ

ؤالقى!ضييرفئؤآنققئوأفتالكقغيئوأ!تغتفونكأئواتاؤتطل

)4(!ؤتزونئوسىزث!آفغلآ؟نيزثاتئاةقائؤا!شجدينآلشخزة

.)5(!تشغىأ!ا!يمخيرتمينإتثيمائخيلؤجمصئفنمجتاكتمإق!ذا:يقودو)ذ

.ابقلاصتقامةمنهابدلا،الباحثمنزياداتالنمرصكلوفيهناالمحقوفتينبينما(1)

.الث!عراءصورةمن(4)9الآيةومن،طهصورةمن71()الآبةمنجز.2()

)96(.الآبةمنجزء:طهصورة)3(

.(1:221)3؟الآيات:الأعراتسورة(4)

)66(.الآيةمنجز.:طهصررة)5(
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علىثعباتاصارتعصاهوان،حقموسىعملالذيأنوجلعزاللهفأخبر

.)1(!ميينئغبتانهىإق!ذا:تعالىبقولهالحقيقة

هوإنما-السحرةعملالذيأنوأخبر.يقيتا.رآهمنلكلذلكتبينأنهفصح

المبدلالكابفيلا،العقولبهتشهدالذيالحقهووهذاوكيد.وتخييل)فك

يصححهالذيوهذالها.حقيقةلامموهةحيلةالسحرةفغلأنفصح..المحرف

الصدقبينوفرقا،وأنبياءهلرصلهضهادةخالقها:الاالطبائعيحيللا)ذ-البرهان

علىبرهاتا-تكليفهوقتموسىعملمامثلالمحرةعمل:قولهملا-والكذب

فأتوا،كاذبوهرصادقينكانواانبمثلهيأتواانعلىلهمتحذيهوعند-قولهصدق

الله.يرحمكمالننبجةفانظروا.بمئله

الملعونالكتابذلكصافعبأن،صادقةقاطعةشهادةتشهدصوأةهنه

زنديقاكانإنما!مرسىتورأةأنهوسذعونالحالئىهل!،هايسمونه!لذفيأمقرب

نه.!لموسىوحانى-وحهورس!لهتحدلىبعبدريع!عضأ

الذاتيةصفانهاعقالأفيسوقلب،الطباثعاأحا3(نيزعموقالأنالىلاضهم

يالرقيذ!كعلئقلو،البييةالمعجزاتفيالأعورواخزإعآخر،أجناصالى

فرقلاذ،)1،يزيةبلاللنبوةمبطلفهوبهذاصذققنأنواعلموا.والصناعات

لمالنبييفعلهمايفعلأنأالنبيلغيرأمكنف!ذا،البابهذايخاالاوغيىهالنبيبين

...،)3(الضلالمنبالثهونعوذعليها.برهانلادعرىالا(للنبييبق

يستطيع-ماباقمى-يدافعالطويلالتعقيبهذافيحزمابنأنالواضحمن

كثيفغبارمنالخروجسفريثيرهماعنهاويبعد،السياصيةومنزلتهاالنبوةمقامعن

الئعراء.سررةمن)32(الآيةومن،الأعرافصررةمن(01)7الآيةمنجزء(1)

فيالأرلىالخمةالأصفارعليطلقالذي6باتاتك8اليونافيللفظالمقابلالعبرياللفظهرهذا)2(

وا"حو!ى"الحاليةالعبريةيخااللفظهذاوينطقموعى،ترراةيقبرونهاوالي،القديمالحهد

".حرتاشيمأحوتى

.الياقليقيمنهابدلاكانالاحثمنزيادةالمعقرفتينبينوما،1917:181/الفصل)3(
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نأ-بأخرىأؤبطريمة--البئراستطاعةفيبأنكاذبوادعاء،مظلمةوشبهات

أميةوتضح..ورصلهأنبياثهيدعلىتعالىاللىيجريهاالتيالمعجزاتمثليفعلوا

علالسحرةقدرةتبريرفيالتطبيقيالتفسيريقولهمابمطالعةكثيزاحزآابنأقوال

يقلدواأنوالسحرةالحكماءهؤلاءاستطاع"كيف:يقول..موسىمعجزاتتقليد

ولعلوالاعام،الخداعمننرغاأعمالهمبعضتضمنتلقد؟موسىمعجزات

جزءالأسفلالعالمعباثةكانتحيث،الشيطانيةالقوةاصتخداماستطاعبعضهم

سوةا،تزدادالأموركانتموسىضرباتتقلبدالسحرةاستطاعوكلما.دباننهممن

الاضافةلا،الضرباتمقاومةلاصتطاعوا،اثهثلأقوياءالسحرةكانولمحو

..تفكيراي!سأنصح)ن..صقيموتفكيرفي،ساتبريراليها)1(.."

والفضقلاوالفنحلأ4للوثنيكالنبوةمنح()2

كلاباتتفيهالنبوةأنلالراكعاديغيرجهدالىالقديمالعهدقارىمجتاجلا

والكفرهالوئنيةدعاة-وسهولةبساطةبكل-علبهيحصلمستباحا،ولفبامباحا

وألفاظهم.لنصوصهموفقاوالعهر،والقتلالفسقوأرباب

حزمابنلتعقيبتعرضناالمبحثهذافيالأولالمطلبمنالأولالفرعوفي

،الأنبباءانباعبعدماصراثبللبنيموصىوصبةمن:3!13/1أنثفيماعل

عبادةورأقرامهمتذكونذلكبعدثم6الواقعيصدقهابأشياءيخبرونالذين

نبوأتهمتحققداثباتلهمالنبوةأثياتمنحزآأبنقحجبكيفوبىاينا..الأوثان

.الأخرىالأجناس!!ثلأةكلاالنأس!عوتهبمئم؟الواقجأرضعل

زنادتةعندينهمنتلوا،مخذولونألقيرمالق5حزآبق!ح!علىنركروع!

والضلالالكفرالحملامعليهمالأنبياءالىينسبواأنعليهممؤنةل!م!خفين

هرأنه-السلامعل!يه-هارونالىوكنسبتهم،قبلذكرفاكالذي،والعهروالكذب

أستاهوجزد،القرابينلهوقرب،مذبخالهوبنى،)سرائيللبنيالعجلعملالذي

.431صاتطبيقيالتفمير(1)
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المقدسال!قابنقدفىالمسد!علماءجهود358

.)؟"عراةالعجلئذاموالغنا.للرقصقومه

علللاوثانالقرابينقربأنه:-السلامعليه-صليمانالىنسبواوكا8

.)5مثلهنييوهوصبرا،صرويةبنايوآبقتلوأنه،الكذى)2(

.ظثما)"النفوسقتل-اليهيوحىعندهمنبيوهم-شاولالىنبواوكما

الملائكة-معاليهتعالىفهيوحيع!ندممنجيوهر-بعرربنبلعامالىونسبوا

.قتلر.)5(وجيثطمرصىوان،الكفرعلىالعرن

يعبد،ملعونكافر-ب!قرارهم-وهو،الملكحزقيابنمنسىالىالنبوةنسبراثم

.الأنبياء)6(ويقتلالأوثان

بالفسق،مث!هورفاسقعندهموهر،الدافيشمشونالىالمعجزاتوينسبون

.بهن)3(ئيم،للفراسقمتعئق

المطلب.هلامنالأولالنىفيالنميلصقوقد:12،26و:6اول2اخرالمثر(1)

:والكذى،ايضاالمطلبهدامنالأولالنرعفيالخصلصقوند،ا؟:1/14ملا1الىصثر)2(

.المرنفعاتهي

نبوته.الليرنصملأقفولم34،:228/مل11فييو(بمقلقصة)3(

وظلمهافحرانهعلالدالةالنصرصوكذلككيرعدهمثاولنجوةعلالدالةالنصرص4()

منالأولاصمويلسفرفيملىكورةوهي،كاملةقصتهمراجعةروجىلفا..القتلجراثموارتكاب

ال!نر.خاموهووالثلاتينالحادثطالأصحاححىاياصعالأصحاح

وعد2:ه22أعد:يراجع..اقاتضاتمنالكثيربيها،مراضعمحتةفيمذكورةآبلحاقصة)5(

.،الخ31/200ونح؟.-4/29وسى6-235/وتث1/38:63

كافزاوكان-عوذاكللكة-ابخويةالمملكةملرك!لةفيعرالرابعالملكهوحزيابنمنى)6(

ولم.2!0:اكيم.او:1/2118مل2أفيقصتهتراجع..ضبةعلالوطاةضدبدملعونا

ا!ئرربينفداك!صرفيوقعمنىان،:7؟3312/اخ21فيولكن،نجونهيفيدنصعلافف

وأزال5صرهانجا.فأعاد،أورشلبممملكةيلوأعاد.لهفاسخاب8رلهللتضعوأنهبابلفي

الهالرببعبدواأنعوذانجيوامر"صلامبةذبانحوذبح،الربمذبحورئم،النريةالآلهة

قوئا.دليلأارا.ولا"نجوتكلبهذااصتدلحزمابنفلعل..)صرانيل

)ثا.قبل)صرائيلقضاةصللةمنعراثالثالقاضيهو-دانجطمن-نوحبنشثرن)7(

نأال،غرةفيزايخةبامراةدخلئم،ثمنةمديةفيالفلطيينبنات)حدىآغرافيوقع.المملكة

توتهصردليةاثتانلل،كثيرةوخرارقمعجزاتالتضاةصنر)بهيخب.دليلةآكرافيوتع

فصنهنراجع..معهمنهمثلاثمائةمر!فينبانبحدواننحر،تفنمكنوا،الفلطبببنالى

.136:11أقضفيكاملةالخرافية
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علاللهواحمدوا،تيتتهملعظيمفاعجبوا)؟(السحرةالىالمعجزاتوينسبون

..هو)2(الاالهلا،العافيةواصألره،السلامة

منالعافيةونسأله..مباركاطيتاكثيزاحمذادله.الحمد..محمدأباصدقتنعم

جميغاكليهم.الأنبياء.وعصمة،النبوةآلمقاانتقاصمنالمطلبهذافيرايناهماكل

.السلاموأتمالصلاةأفضلوخالقهمربهممن

معجزاتبمثلالحرة)يانعنالحروجصفرحديثمنالابقالعنصرنجاممىماالىلير(1)

.مرص

.211-1212/الفصل)2(
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المقدسالحتابنقدفهالمسلمينعلما،جهود036

االخا!المطلب

القديمالعهدنصومحاخلالاكاالنسخوقولحاثبان

به-أقرواإن-أنه!مذلك،بآتارفضاويرفضونهشديذاإنكازاالنخاليهودينكر

الوقتفي،بعدهاتأق!أخرىبثريعةالموسريةالثريعةنسخبإمكانالإقراريلزمهم

ولاعليهاالزيادةولانسخهايمكنلاالتي،الأبديةالشريعةأنهافيهيذعونالذي

يخاإصرائيللبنيقالموسىبأنتمسكهمعنهمالباقلانيينقلإذ.منهاالنقصان

لهانسخلا..السماواتدامتمالكمولازمةعليكممؤبدةالثريعةهذه)):التوراة

اللفظ.هذانحوأو((تبديلولا

علىللتأكيدعادأنهإلا،النصهذالتأويلكبيزاجهذابذلقدالباقلانيأنومع

فيمرسىعنئقلالذيبأنيقرونمنهمالمناظرةلاعليهئعتمدوتناليهودأكثرأن

ثبتتكماملككمثبتعنهوضهيتكمبهأمرتكمفيماأطقمرنيإن)):قولهالأمرهذا

نبيلاأنهولا،ئنسخلاالثريعةأنولا،النخدكروما)1(((والأرضالماوات

منشيءولا،السماواتدامتمالهمولازمةعليهممؤبدةأنهاولا،ين!خهابعده

.)2(الألفاظهذه

النسخ،إنكارفيإليهايشندونالتي،العقليةادلتهمفيناقشهمالباقلانيأنكما

مخيلعلالكلامبابأ:عنوانهجعلمستقلبابفيالآخر،بعدواحذاوفتدها

.،)3(العقلجهةمنمنهمالشخ

خلالمنبالنسخبالإقراراليهودإلزامالىهمتهموخهوااخزعلماءولكن

فعلآ،النسخوقوعتثبتبقداست!ها،القوميزمناليالنصوصمنبأدلةالإتيان

!مراتعدةالفرقراءةنجعد،الأولاالضاما.المعنىهذاتمدكيرةبنصرصمليءالتبيهصفر(11

.مفا.أولفظهعلىأعر

عب-موصىثريعةنخنكرعلالكلاآأبابعنوانتحتاباقلانيوضعهالذيالابيراجع2()

.041:441صاقمهيد:في.،العقلدونالحعجهةمن-اللام

.441:471صالتمهيد:يراجع)3(
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نصوصخلالمنالخصمفإلزام.لفظيةومجادلاتعقليةمماحكاتالىحاجةدون

بذلهالذيالعلميالجهدنتاجتصنيفويمكن.قليلآ.وأقومصبيلآأهدىبهايؤمن

التالي:النحوعلالن!صخ،موضوعالقضيةاوللموضوعطبقاالنقديةالحركةعلماء

الأولالفرلح

الإلهيةالأحكاوبعضفيالنسخ

التيالنصرصمنعددا-البحثموضرعالفترةفي-النقديةالحركةعلماءرصد

والتخفيف،الرحمةسبيلعلاما،أحكامهمنحكماوتعالىتباركالمولىفيهاينسخ

وأ)صرانيلبنيجانبمنالسيءللمسلكنتيجة،والتثسديدالعقوبةصبيلعلىأو

رصدهماالتاليةالسطورفيوسأعرض..أفئدخه!موغلظةقلوبهموقسوةبعضهم

الإطار:هذافيالقديمالعهدنصوصمنعلماؤنا

الأبكار:عقعوفنااللاهـلناصطفاء)1(

العهدنصوصمنلكثيررصدهصياقفيالجزئيةهذهالمغربالسموألانفرد

،القومالىايأسئلةترجيهأسلوبالسموألواعتمد..للنسخالمثبتةالقديم

،النصوصخلالمنعليهاالردثم،الاحتمالاتكافةعلىمنهمالاجابةوافزض

المطلق.والإذعانالتامالتسمليمإلافرصةمنالخصمأماميكونلابحيث

مناختاراللهأنعندكمأأليس:قاثلأاليهودالىبالسؤاليتوجهالجزئيةهذهوفي

بلى.:فيقولون؟للاقداص)!(الخدمةفيخواض!ليكونواالأبكاراصائيلبني

-الألواحوبيده-الجبلمننزللما!موصىأنأيضاعندكمأليس:لهمف!نقولا

دثهكانقن:ونادىالمع!كرطرفعلوقف،العجلعلىعاكفينالقومووجد

كاند!انمناداتهانعل-البكورإليهينضمولم6اليويبنوإليهفانضم.ففخضزف!

اللهخاصةهمإذ،البكورإلىالابهااشاريكنلم،أفإنه،العموميقتغيلفظها

.!131/خرأالىيثير()1
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المقدسالعتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود-؟62

وقد:لموسىاللهقالليويأولادوتضزهالبكورخذلهفلما-ليويإولا!دوقيرمئذ

نزولعقيبوفي)صائيل)!(بنيفيبكركلعنعرضا،"ال!ويينالليوانيينأخذث

ليويأولادوأخذ،الاختصاصولايةعنالأبكارعزلالثهأنألش:الأيةهذه

بالبداءالقولمنهيلزمهموهذا.ذلك)نكارعلىيقدرونلافهما3)2(عنهمعوضا

.ال!نسخ)3(أو

4متعددةمناسبا!!إسرانيلبنيبإلأكالعكرنممخ()ب

قلوبهمفتئتوما.بالمعاعيويبارزونهم!رب!هـ8مجا))صائيلبنوانفكما

موصى!نببهموعصيانالإلهيةالأوامرمخالفةلىتجنيهمالصلئةوعقولهملمقاصية

الحجلفعبدوأ،وتفكيرهمعقولهمعلىالمسيطرالوثنيالفكرخالف!لاصاصد

،كنعانأرضبدخولالإلهيالأمرتنفيذعنوققاعسوا!موصىغييةفيالنميي

.عليدةمرا!وهارونموسىعلىوتمردوا

لمح!،
والقضاءفيقزرأفناءهمعليهميغضب:مرةكلفيالرببأننصوصهمومحدثنا

2(

3(

،:13؟أولبلابكد!وفط)عداللاويينال!تبلااما،:92(25ول2!خرفيلاو!بيمو!ورابم

.وفير.

321/!عد:يراجعالأبكار.عنعوضافذسيهوخداما"خواصليكونرالاويبنياصطفاءعن

الخ.6118:100لمو448و4وا

بعدالظهررأحدما:متارفيمنيينعلاللنةفييطلق)البدا.(و..992:01صايهودآ)فحا

)47(،الزمر:أاككوئوامحتيبزنتتمتاآللهيىقىؤتذا):صبحانهاثهقولومنهالخفاء،

يكنلمجديدرأيتاةوالآخر:)33((:الجاثيةأ(كواناش!ذكتمؤتذاأصبحانهوقوله

ثزئذاا:تعالىقولةونه،رأىنيلهسا:أي،وبداةئذؤاالأمرفيلهبدايقالقبل،منمرجوذا

راييوصففيلهملا:أي)35(،:أيرصف،جىحىآلأكياتتخئنة!زأؤائاتغلتينقى

ذكروقدهذا..عالقعالىالىعلوكلاهما،متقاربانوالميان..مؤقئاصجنأيجنانوهوجديد

بانوعقب.لبيةخدافاالفرسمنالزمانآخرفييرتبتعالىافهاناضعيا:صفرفيانحزمابن

بنلاويبنيغيرأحدالمقدسالتفييخدملا(نموجبةالرراةلأن،بعينهالنسخاهوهذا

فيلمانسخفهواشيامنالقرلهذاانزلراوجهايفعل.الخدمةفيمراتبهمحبعل،يعقوب

النصهذاعلأعرنلممراراأضعياسفرقرأتوقدأ.012ا/الفصلأ..،حالكلعلالرراة

معى.ولالفظا
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لإقناعمرةكلفيموسىتدخللولا..منهمأعظمأمةالىموصىدارصال،عليهم

منطرفذكرالئالثالمطلبفيسبقوقد..ووعيدهتهديدهعنبالزاجعالرب

يتناسبلماال!نصوصهذهمنافاة/زاويةمنكالطهناكتناولهاولكن،المواقفهذه

المتصلةالجوانبعلمنصبفالزكيزهناأما.الربوبيةوعظمةالألرهيةجلالمع

بال!شخ.

وعد-329:41/أخرفيماخلاصةاليشيرحزآابنمحمدأبرهذا

أضدهرالذكط)البداء(ترراتهموفي...ه:يخقول97:0،2/وتث3801:/41

الأمة،هنهصأهلك!لموسىقالتعالاللهأن:فيهاأنوذلك،النسخمن

لاأنفيتعالىا*الىيركبموصىيزلفلم..عظيمةأخرىأمةعلوأقذمك

عنالمنفيانوالكذببعينهالبداءهروهذا،عنهموأمسكأجابهحتىذلكيفعل

يفعل.لمثم،غيرهمعلويقذمهسيهلكهمأنهأخبرتعالاالهأنذكرلأنه،تعالىالله

.،عنه)؟"اللهتعال،بعينهالكذبهوفهذا

نسبةعلىالنصوصهذهاشتمالجزئيةعلىحزمابنيؤكدآخرموضعوفي

لأنه:،النسخفيممرةولا5:تائلاالن!مخوبينبينهوبفرق،وجلعزلله)البداء(

كذلك.كوئهعلمهفيصبققدمماافعالهمنآخربفعلآلتعه،افهأفعالمنيغل

تمئ!قنصفاتفمنالبداء:وأما..تعالىأفعالهمنالعالمفيماكلصفةوهذه

عليهيخفىولايزوللمقنصفةلا،المخلوقينصفةوهذهغيزهلهيبدوثمبال!ثيء

.،المشأنف)2(فيضيء

وتمر!ص4لعصياثهرعقافيكنعانأرف!بإدخالهرالعكرنممخ)ج(

بنيدخولبعدمالإلهيالحكمفيالنسخالىبالإضارةالقرافيالدينضهابينفرد

فيالمذكورالحكموهو،كنعانارض-مصرمنمرصىمعالخارجين-إصائيل

.12لأ/)؟(الفصل

.1/091:الابقالمرجع)2(
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المقدماالحقا!نقدالمسلمينةعلما،جهود36!ا

مجديرأواالذينالرجالجميع)إن:يقولالربلسانعلى-23(41/22أعد

يسمعواولم،المراتعشراتوجربوني.البرلةوفيمصرفيصنعتهاالتيوآياتي

يراها،.لنب!استهانقنوكل.لآبائهمعليهاأقسمثالتيالأرضيروالن،لقولي

تيذوهوالربلسانعل6،8/أخرفيذكرهالمتقدآللحكمناسخالحكمفهذا

ثمالعبوديةذلمنوانقاذهممنهاب!خراجهممصرفيالمنتفتلإين)صرائيلبني

لإبراهيمأعطيهاأنمقسمايديرفعثالتيالأرض.وسأدخلكم)).:يقول

هوهتاأدةالمبرأفيهـلحر!..((الربأنا.ميراثالكمفأعطيها،ويعقوبو)سحاق

.)؟"النسخعيئ

ت!مثطمع8!يالنممخ)د(

بعضفيالقرافيالدينضهابلحوىو!ولص!ضهفيالمبى!شأحدلأنه

العنصرفيجلتاذلكقبينوقديمركأ!تقدية،عل!منغير.يراهمالاالنصوص

..ولدهبنبح!لإبرأهيمالأمرالإلهيقصةفيهناكذلكتجلىأنهكما،الاعق

بذبحه،للراهيمأمرالذي!لغلام(صمذكرتحنبحيماالتوفيو"كايةكانعوفقاوكبم

علماءمنالعظمىالأغلبيةانحينفيأصحاقفهيرهـكوكهصقرأتهخلك

منبدلا-إسحافوض!تعمدوااليهودوانال،قهتؤكدلاسالميئ

.كيرهم)2"الثرفبهذامجظىلاحتىاسماعيل

)1(

)2(

منموجهالالوكدكانب!!هتاأثمرأقااكلىئحركىفدوأقولآ:.202صالفاخرةاياجوبة:يراجع

الربأمرتقي!عنوققاعىفهمجلتجقفلما،بعينهمأشخاصللىلاالأمةجمموعالالرب

،الربأمرتنفيذمهمةعلا!مهعللمحملآخرلجيلومنحهاثرفهذا!نبحرماكمعقابهمكان

هنا.فخفلاوبالتالي

))خذ:)براهيمغاطئاالربلانعليقول22،2/أتكفيالنمىأنالمتعمدالتحريفيؤكدمما

أحدعلقربانا،أيأئخزقةهناكو(ضيذ.المريا،(رضالوامض،اسحاقتجهالذيوحيدكابنك

بأربعقبلهؤلد)ساعيلانمع)برايموجد)صحاقيكونكيف:الزالبكرنوهنا((..الجبال

صتابنكانانهحينفي5،،11/2)حاقولدحينشةمائةابنكان)براهيملأن،سنةعرة

ولا.متعمدوالكذبواضحفالتحريف،،61/16أتك)صماعلبكز:ولدحينسةوئانين

اعتمدواقدكانوا)ن..الذبيحهواصحاق)ن:يقولونالذينهزلاءاعمدأساص(سعلأدري

..اعلموافه..ترىكاحالهافهذاالإصاثياتتقولهماعل
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أمرهبأن،)براهيمامتحناللهأن،:2/2118أتكفيالمذكورةالقصةوخلاصة

منأيامثلاثةوبعد،الإلهيللامر)براهيمفانصاع،إسحاقالوحيدأبنهبذبح

تناولالاس!تعداداتكاقةإتماموبعد.لهاللهحددهالذيالمكانالىوصلال!ثسقر

اللهاكتفىفقد،يذبحلابأنناداهالربنلاكولكن،ولدهليذبحالسكينإبراهيم

..فذبحهاليهفعمدكبثما،فأبضرعييهإبراهيمورفع،لأمرهوافصياعهباستجابته

السماء.نجومكعددنسلهويكثرسيباركهالرببأنالربملاكفأبلغه

هوالكبثىبذبحابراهيمولدذبح)بدالانالقرافييذكر،القصةعلىتعقيبهفي

ضهدتداذاأفراد..اوالمامورنوعمنشيءفعلقبلنسخلأنهالنسخأنواع)أشد

،)؟(.الأولىبطريقغيرهفجوازانسخأنواعيأشدالتوراة

الفانيالفرلح

الزواجقضاياههالنسخ

قضايافيالنسخفيهايثبتالتيالمو!عمنعدث!والقرأقيحزبماينرصد

قبل-النصوصحسب-مباخاكانالذيالمحارمزواجإلىكلهاتعودالزوجم!،

فيها:محرتاصأرثم،الموصويةالشريعة

منا4الأختينبينالجمعاياحلأنسخ1()

واحدوقتفيمعاأختينمنيعقوببزواجطويلةقصةفيالتكرينسفريخبرنا

سفريأتيحينفي..3،.:9213/أقكلابانخالهابنتاوراحيل،ليثةهما:ليئة

بينالجمعبحرمةليخبرنا-الزواجفيالمحرماتبيانصياقوفي)الأحبار(اللاويين

وقريبالكاثوليهيةللنخةوفقالما181/8فيالنصيقولواحد،نكاحفيأختين

فتكثسفضرتهالكونتتخذلاأختهامعوامرأة)):الأخرىالنسخفيمامنه

((.حيةوهيمعهاعررتها

.102ص:الفاخرةالأ.جوبة(1)
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فيالقصةهذهعلىتعقيتاوالقرافيحزمابنقالهماذكرتعالىاللهبحمدسبقوقد

الزناتنسبالتيالنصوصعنالحديثعندالسابقالمطلبمنالثالثالفرع

.السلامعليهموحاشاهمالكرامللأنبياء

بالعملأ4الزواجباحلأإثممخ(2)

واسمها!موسىأمأنمن60،2/أخرفيماالىبالإشارةحزآابنينفرد

تزوجعمرانانأي،لاويبنقهاتجده-أختعمرانأبيهعمةكانتايركابد،

يوكابد،عمران:السامريةأفيعمرامواتخذ)):أننسخجمغفيالنصيقرلاذ،عمته

سفرفيمابنصموصىضريعةفيمحرمبالعمة:اجالزأنحينفي..له((زوجةعمته

قرابةذاتف!نها،تكثمفلاأبيكأختعورة)):قولهمن،181/12اللاوفي

.((لأبيك

فيفرقولا5،بتحريمهجاءتئم،مرسىضريعةقبلمباخاكانزواجفهذا

والمفزق،أحقهثماللهحزمهضيءوبين،حزمهثمتعالىاللهأحفهثيءبينالعقول

بينهماكانماكلامهقالبعليهققبولو.بالقحةمجاهرللعيانمكابرهذينبين

.نرق")!(

بالأخت4الزواجباحلأإنسخ)2(

العهدنصوصتنسبهعماالحديثعند،السابقالمطلبمنالرابعالفرعفي

،والخداعوالغشالكذبمن-السلامعليهموحاشاهم-الكرامالأنبياءإلىالقديم

في،جرارملكأبيمالكمعوقصته،مصرملكفرعونمع)براهيملقصةتعرضنا

هناكذكرناوقد..2،.أتكفقطالأبمناختهأنها:سارةزوجتهعنقوله

علىتطاولمنفيهاعمابعيذا-النصوصهذهفييقالماأقلبأنحزمابنتعقيب

موسىشريعةأنحيث،اليهودينكرهالذيالنسخوقوعإثبانها-الأنبياءمقام

شقيقة.غيرأوكانتشققة،بالأختالزواجبتحريمقضت

.12-.1/911الفصل)1(
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)ثباتمنحزآابنذكرهماعلالتأكيددونالفرعهذامغادرةيمكنولاهذا

وأاباحةمن:91،7/أتكفيبماصشدلا-السلامعليه-موصىقبلشرائعوجود

علىالتثيدجد!االمهمفمن..!)1(نرحزمانفيالمطعوماتأنواعبعضتحريم

تكنلمبأنهال!نخعلالدالةكل"النصرصعلىيردونالقوملأن،القضيةهذه

:يقولكثيزا..القضيةهذهمناقشةفيالسموألتوصعوقد.موصىقبلشريعةهناك

.ألاأمشعالتوراةنزوذقبلكاناهل

ضع)ذ،التوراةمنالأولالحصفر0منالثاقالجزءبهنطقبماكذبواجحدوا،ف!ن

،الإنساندآسافك)):قرلهذلك،القتلفيالقصاص!نوحعلتعالىالله

بهيشهدوبما((ثريفة)2(بصورةالآدميخلقتعالىاثهلأندمه،بسفكفلئحكنم

-السلامعليه-)براهيمعلا"ضعاذ،التوراةمنالأولالسفرمنالثالثالجزء

لاالشحلأنضرائع،وأمثالهاوهذهميلاد.)3.منالثامناليرآفيالمولردختانة

،رسوللسانعلنزلسواء،لعباد.تعالىاكلهمنضهتاأوأمزاكونهعنيخرج

ذلك.وغير،ألواحأوأسفارفيكتبأو

علىبزيادةأتتهل:الترراةفيتقرلرنما:لهمقلنا،ش!2كانقدبآنأقرواف!ذا

ماعلفيهافلادةلااذعبثا،صارتفقدبزيادةأتتتكنلمف!ن3لاأمالثرائعتلك

التوراةأنفيلزمكمتعالىاللهعنصاثرةتكونأنيجوزفلا،شيتاتغنولمتقدآ،

فهلبزيادةأتتالتوراةكانتدان..مذهبكمعلكفروذلك،اللهعندمنليست

وجهين:منقرلهمبطلذلكأنكرواف!ن؟لاأممباخاكانماتحريمالزيادةتلكفي

ذلككانأنبعدالسبتيرمفيالصناعيةالأعمالحرمتالترراةأن:أحدها

النمخ.هوبعينهوهذا،مباخا)4(

.1/177الابقالمرجع:-ساجع(1)

الرية.ترجمتهيذكرثماولابالعبريةالنصيذكرالمرالانالمعروفومن..96/تئهللاسير)2(

.:170114/نكللسبر)3(

الخ.1316:00ولاو11؟0/28و1623:03/الحروض!صفرفيماإلىكير(4)
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ماإباحةأو،)باحتهتقدمتماتحريمإلاالثحفيللزيادةمعنىلاأنه:والثان!

تحريمه-تقدم

كمنكان-مثلهجازإن-ذلكلأن،يبيحهثمضيتامجظرلاالحكيمإنقالوا:فإن

.وضدهءب!ثيأمر

،أوامرهبينمناقضغيزمختلفينزمانينفيوضدهب!ثيءأمرتنأن:فالجواب

واحد.وقتفيالأمرانكانلوكذلكيكونو)نما

محظور.ب!باحةتأتولمقبلمنمباحةكانتأموزاحظرتالتوراة)نقالرا:فإن

علوحظرهعنهفامتنعضيءلهأبيحمنلأنألمحظور،)باحةهو:المكروهوالنسخ

المحظور.لاصتباحته،فأتاهثيءينئغقنالمخالفلانما،بمخالففليسنفسه

منهماكل)ذ،الشرعأحفهلماالمحزمطيقةلاال!ثححظرهماأحلقنإن:فالجراب

التوراةمثوعفييأتيأنجازف!نمعاهالما.علالكلمةيقرولمالمثروع،خالفقد

!ثريعةتأتيأنقجائزاصتباحتعلىققئمهومناللا،عليهومراهيمكالأمابتحويم

.!ورأ!ور+فيكانمابتحليلأخرى

لأنالأزمنةكلفيئفزضاتحرييمهايكونأنمنالم!ورأتتخلوافلا:وأيضا

فيعنهعنهيبللعينهالةيكرههلاأنداما،لحينه.يلحظور،ذلكيكرهتعالىالله

لعينالسبتيوآفيالصناعاتعملعنينهىتعالىاكلهكانق!ن:الأزمنةيعض

عهيئلأن،أيضاوآدمونوح)براهيمعلىالتحريمهذايكونأنف!يبغي،الشت

غيرذلككاندان.التحريمعلةوهي،زمانهمفيأيضاموجودةكانتالسبت

وجوداوقاتجميعفيأعني،لعينهعنهالنهيفليستقذمهوقنابراهيمعلمحرم

جميعفيبمحرمليسالسبتيومفيالصناعيةالأعمالتحريمأنلزمكمدهاذا..عينه

آخر.زمانفيالتحريمهذاينسخانبممتنعفليس،السبتأوقاتوجود

طريلة-فترةبعدآخرزمنفي-النبوةوأعلامالرسالةبمعجزاتقائمظهرلماذا

أباحأومباحاتهاخالزسواء،ال!ثريعةأحكاممنكثيربنسخيأقيأنفجاثز
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وأ؟بمنبهوردفيماشاض+ببالبينةجاء،شيحاقيأنمجوزوكيفمحظوراتها.

أيؤحمد:الخصوموأنهـ،ولا؟باينها)1(أوالبثريةالعقولوافقسواء،نهي

البقرةبرمادانجاسهمكطهارة-للعقولبباينةبفرائضتعبدواماطالقداليهود،

الرمادبذلكطاهرهمونجاصة،الحجأوانقبيليحرقهاالهارونيآالإماكانالتي

)2(
فيأقر3اخطهبراوليسالنجاسةايأهذامنزلةتنزيلهيرومالذيأنعلى،بعينه

-س-"ء*+قيخكأ--الوقوفعنمنزهةالإلهيةوالأوامرالأفعالف!ن،العقلإلىكثيزا

البشرية.العقول

؟إفع!،ولا-أر:--عز-دثه!بنص1-ةعافغيىالشرعيةالتعبداتكانتلاذا

-رجى)دذنيف!-ةبتيكا+-سإشواكالانتفاععنوتعالىصبجاثهلتنزهه-ضررا

34*س!محظسز!39عنها،فأخرأمةينهىثمبثريعةأمةيأموتعالىكونه:يمنعأو

زأرلهتعبدنر!وكيز؟بعد!قيجيءمنعلثانتاثبم-محظوهلأولادهمومحلهقوم

نأبعدكذبه!تبذ.!شش-وشتفلىقومأعلحراماكانماتحليلهفيالرسولايعارض

وضلالاتح!ص-اهضأأليس..؟اوتحكيمهتصديقهالعقلوأوجببالبينةجاء

هذ!بعداننسض)نكارهمف!نصدقت..بلى:أقول3،1300الحقعنوعدولا

.)4"بعينهالضلالهوالجميلالعرض

ولنحهوجبتالقاطعةوالحججالاطمةبالبراهينصدتهثت)ذاالنبي)ن:يقبملانالموالايريد(1)

تفئيرهدافييى:واقرل..أ-يعةخص)درارالعقليظعلمدانحتى،والنواهيالأوامرفي

ابخرةدعوىفيإلنيهذاصدقاالدايةفياثركقدابعقلولكن،لأنهتنفيصاوالعقلايةمن

الاالترنرخالعقلتل!إم!ا،ن،اذ،اهي؟للأوامرللانصياعالأولإلاثراكهذافيكفي،والر!الة

يتمكنماوالوصانلاللمنله.-س.خأزال،الريعحكمةأومغزى)ثراكعنتقمرقدزعن

كفايةدعواهياالنبيلصدقلىايالم)درا!،ففيهذامجدثلمدانآخر،زمنفيالإثراكهذامنبه

والانماد.للطاعةعقلية

تاتتذكرفرلكةوهي(،ا!9إعدياالمذكررةالصهباءالقرةبرمادالتطهيرشريعةالىلير)2(

عتها،الحدبىترصأيا،لديمة.:،أتعادمنمتقاةانها173ص(1)هائ!فيالكانرليكية

المطلب.هذامنالخامىالفرعاكثر-فيتجفصيل

.86:09ص:اليهود)فحام)3(

من-،طريلبزست"وصىقيشرانعوجود)ئاتبالريعاتالخاصالقادمالمطلبفيصياتي(4)
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لل!كل!ثمد!علما،المع!لمينجهود-037

لثالت!هال!لح

المعب!أحكاسفي؟!نسخ

اللهتدسهالذياليوآفهو،اليهوديةانثريعةفيكبيراحيراالبتيوآيشغل

وتكرينهالعالمخلقآ)تمابعدأعمالهجميعمنفيهاصزع!لأنه-بزعمثم-وباركه

هوي!سزيحأناليهوديةالريعةفيالإنسانعلوجببناومن.:3(؟2"ور!%2

فيهذاوجاء،لما28:1/أخرأسبرعكل*ناليو!هذافيأشغالهجبر!!شف

،(8:11لم2خرأصينا.فيمرصىعلى؟خنزلةالعشرالهضاياعرتالرابع."تد

،اليومهذافيإصرائيلبنيعلىالمننزولأظهم!تتمد!-..!ا+.12كاا/-فش-

أوجبتبلتماما،السابماليومفيليسترمجرا-سمين،عطاءلهأساقي!أيمالرفيممبم!ضث!اة؟

أخرفيهعملأيبصمارسةأليومهناحرمةي!هكعنعلىرحمتبلا،إ-!اسبهو!2.-(.ئريعة

.؟"ة:51/32،36أعدمنهمرجلعلالحكمهنا!لإصر-لخذتخشء.:3(1-لم،

فهاوأتي،اتكونصفرمنوالثلاتينافمناياعحاحفيالمذكورةوناماريهوزاقت!)،ض-

بفيمحتىنججبأندونماتالذكطأخيهامراةمنبالزواجالمترفىالزوجأخيإلىإ،شريعه.!ءتجمدب"

.المضمارهظفيوضرخاالدلأئلأثدمن+وه..نلا،حيه

الصهرقاميكفيثهوديالمجتمعلهاخلالجدلمنالكثيرثيرالتحفظثسيعةأتتزالا(1)

منببننفعثامه-بصداما!والأخرالحبنبن-أ،نجاهنطالنا)ذه)صرائل،،بأ!مىة،صبا

فاثديون-.المخلةالمدنشولرعفيالعلمايين،8انفهميمرنمنوببن6اندينينبهبمرنهم

مرمالرمهالأنثطهكافهبحريمالهودلهالرممهتعئقع!ممررن-الحاخاط!كامةبر

اثربعةنطيقالفوةالبلجأوننمومن.الخ..الهانفواصنحدامابرات؟ةفيحى،انب

كادتعبفةلهزةالصهيويةالحكومةنعرضتآ9991عاممر،اكطىرى.--توفي.إبهردبة

الحكومةلرئىترارمعارضةعلديةاحزابالى"خمرنر؟ءالراأعرحيب!ا،بهانعمف

الرزراءهؤلاهوهدد،صبتيوآفيأخرمكانالجفاميناءصز،،"وفئ!!عمدئةرأفعةفي-ت-س

بتهحريكوأمرالوزرا.رثيىافصاع،وبالفعل.قرارهاتنمدعلمتاوميةتاخكر+ءجإ-خاط

هدو.الىأدىمما،بالذاتالمهمةلهذهالحارجمنمدامهما-يمهـ،عركيرعالبأيدنيكة،راصأ

حدة(نالا،أيضاالريعةيخالف!كانلانالحلتاأنر(تإن!:-بةابر!حزابالأداخل،د--إ

مماتفيالمملمينالمرضىلب!حضزياراقعدإبتا!ا-،ؤ..اتسجان01%نز-

المتديخين،للبهودغصمةالاصانيرا11إلإلكزونيةكدء،حم!بعف!ىرأيت،أمري!ائي:-ب"بم

يقف-أنعلبرمجتهتمت،التلومغصصمصمد:.با!،؟1،؟ا،أأ،!ح+)-ب!عاجياو.خو!ب
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انعهدفيالنصثخعاثباتعنالمغرب!السموألحدسثالابقالفرعفيرايناوقد

بفءمنذفيهالعمكمباخاكانالذيالسبتيومعنالحديثخلالمنالقديم

+فيموصئعلى.لوصايا-!!عندفيهالعملوتحريمتقديهجاءحتى،الخليقة

.)1"موجزة)شارةاليهاوأشارالفكرةهذهالقرافياقتبسوقد..صيناء

الصبت،يوآبثريعةالمتصلةالجوانبفيالن!خعنالحديثالسموألعاودثم

ة!أقفأعا،السبتثريعةفيتقرلونما8صائلآ:اليهودالىيتوجهحينوذلك

نأ،نهما..9ط-مأال!بت:فيقولون.أا!برالصومافزاضأوعليكمافزضها

المن،اعطاثهمزوةفيعليهمفرضتالسبتبأنكذبناهم.أقدمالصوآقالوا:

41!أتنجلى،إدتهمء!،ا؟ومخالفتهداللوحيننزولبعدعليهمفرضا!بروالصوآ

ف!ذ!".حمى*رئعغمهإ؟صومهعليهمفرضاليوآهذافيذلكذنبهمعقابعنهمرفع

فيه!طليثم،!صتفرهل:ال!بصتيوآفيققولرنما!لهمقلتا،السبتبكديمأقروا

فيهضتم!ةمغ!!!تمأ-افنقر.بل:فيقولون؟لاأمالمشقاتوتحريموالدعةالراحة

فريضةبعدفرض!صومكلمكونمع،السبتيوما!برصومكماتفق)ذاالصوم

هذاأثيس3رالنيجميعالقيامم!نها،المثمقةمنأنواع!لصومفللكاقيولكم،السبت

؟،)3.السبتفريضةنخقدأيضا

صرجمقاثبهياثابتاالنسخيرىحينمارائعةالتفاتةفيلتفتالحزرجيعبيدةأبوأما

)2(

)31

ثضضآالمبىاثا"اركافةفي"؟لكد"،هـ-أحديلمسهلأنحاجةدونالكزونياأبوابهوقفثح-

وهبوطا.صعردم

-+،ء-+.202:صالفاخرةلأجربةا:-ساجع

كاندمن،اسدنةأصكار،عرضيفيلففاالصرميردلم،563:صالمقدصالكابقاموصيقرلا

المعصر؟كانإذا7(لم2!عا.5!232/،16/92الااليهفارةلوآوهر،للصوأمعنواحدلوم

كانكسالمنرصالحرمهذاجاس!ويل.الكيرونذهبكا،الصوآهوالآيةهذهفيالنفىبتذيل

فحديثسملة،وممارصة-ةخ!بعنيخحدثالموالأنفيثكمنوما..8...التطوعيالصوم

-)طموالقيامإلمحيأ!بإ،اتة--!ذد:تفبرالىذبوامنرأييعززالكفارةيرمالمفروضالصامعن

انهار.

.2-56257صالبهرد)فحام
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المق!المقدسنقديالمسلمينعالما،جهو!!-172
ووكاكئبراجمملانفنضيوهيال!بت،يرمخاصةرمراببنذبائحنجنلبمإلؤامهمناحيةمن

التيالتوراةففي...ه:للنسخالمنكرشالمجادلينالنصارىعلىرثهفيهولهوها!ريلا.

منذلكوغيروالحروب)؟"العملوتحريمالشت،ذكر:فييامااليهودوايديبأيديكم

لهارون)2(:الترراةآخرفي!لاثملواز!ا.وأهمالتوراةفروضكدوالسبت،،أفيهالأشغال

معتفيقةبزيتملتوتدقيقمنوغران،صحيحانحرليانخروفانالسبتيرموفي.."

وعجن،وتفصيلوصلخ،،فبحمن:ممتدوضغل،طويلعمكوهنا،)000،3شيهينة

.بالزي!،)"(الل!بعدو!مريصه3*..،،أ-أ

تثصديدمنيثصوعسفريثبتهمافيهابرصدأخرهـ،التفاتة-ةتبأبوريفتنم

أيضاالتوراةوفي...ه:يقول..بالذاتالبتيوءفيمجااأمدينةعا!ابأخر

وأمره،اقصلةالألامبغفيأرمجابمحاريةيثرع"،3-.ث!أ،(يثرع"ةر!!!ةكأهمدب

العصمكر.وصائرالكهنةمعأريحاعلفيهيتسوروأن،السبتمل!المحار/".حخعبف.

%)قدالتوراةفصفيفقلا،المحاربةبأشدمواتسبع،إلينةؤداهيدورأوأن

رجالجميع-المدينةدائرةتدورون.البأصجبابرةو!لحكهاأريحابيركدفع!ث

مجملونكهنةوسبعةآ.أياصتةتفعلونهكذا.واحدةمرةافى.بنةحرلى-الحرب

،مراتسبعالمدينةدائرةتدورالسابعاليوموفي.التابوتأمامالشعةظأفا؟!أبه

أوضحوالمنوخالناسخالترراةففيفاعتبر،الخ)6".((.بالأبوالثيخربونأنكهنة؟

.،)3"عينينلذي(دصبحمىت

وجهفيسلاخاووفعرالماكملمحوجةالتحرمةشه!+يىفيايهود-ثددواانالئاموسبهذكربم؟)

عن!فافاثبتعوأالحربعنأتجاوزوقرروااجتممواانلل"(مايينعهرفيعهاحميم

.454صالمتسىائكآب!اعرص:أ-ح-لم..أتن!

مطلعفياعابكاندان"والقراييهقاللب!يحتقديمبهماثنرطالكهـنةياكمةهاروننليغمدا21

.2(عالهاءاجعال!بكأفةاولموجهاالمى

ئتذآمظكل"القرابينمن2انووغيرهاهي.وائخزتة(للامةوذساتقرائتدعة،،289/كفا31!

خامه.بصفةاللا!يينصفرتفاصيلهابذكرتكفل-نجه:وطرق"عيةنا-جاتفي

.265?طرجيا،عيدةابيكاب،ةإ

4؟،سا؟278/أعدإتر،!-،-!؟أ

.،2:4/آ؟*!ا:؟

266صرجيس:اعيدةأبى:.!71أ!
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لرابثعا-لاأ

أعمارالببفموتعلإلدفيالفسخ:،

أرردهماالىالباحثأشار،المبحثهذافنالثانيوالمطلبالأولالمطلبفي

ذكرحيثالب!ثرأعمارمألةفيمتعارضةنصوصمنالنقديةالحركةعلماء

عقرزيغافه!مالحقعنضرودهمببب-البشرعلىحكمقداكلهأن6،3/أتئه

+ممص!.سإ"--م!جاءتثم3+،سنةوعشرينمائةعنأعمارهمتزيدلاأن-المستقيمالطريق

-يوش..كثيرةبأضمافوالعسرينالمانةعمرهمتجاوزقدالبثرمنكثيزابأنكثيرة

-!خ!ء6.-فبركلام!!م!لاأيأمور،هنهبمث!الصهودلوراةصرح!)اذاأنهالمرافى

.")؟،النسخفي

-كأديماإفى.ألماشصبةشيمالث!أخ!!سحألةفيال!شخعلىلالةثا!ثمالقصةولكن

أفي،ا":ابر-شهـ-2إفؤفيعوذأ.ملوكصلسلةفيعثرالثالثالملكآحاز،بن

بتنظبمليأمزهأضعيااثنجيئوجة،المرتقرض!مرض!هذاحزقياأنأ:ه381/

دبإ-(تنحرحؤقيافاصتد"..هذامرضهنييموتأنقفىلالربلأق،ييتهأمور

اتقلب،وصلامةبالحقأمامكيزثكيفيارباذكمرقائلأ:،الربالىوصلى

يظقلمالذي-أشعياالربفأمرضديدا..بكاءويكىعينيكفيالحيرصندثركيف

-ضر!صلان!تسييمبأد!!لربلإبلاغهحزقياالىيرجعأن-القصربابغادرقد

.خة.سعض?خمسعمرهوتمديف،المرضهذامنضفاءه

اإلهخاصتصياقئي-"لهاموجزكمفيأكتفىولك!نه،القصةبهذهالقرافيانفردوقد

النورا!في!ومثله:قرلهمنرأ؟ضعليهاالتعقيبدون-القديمالعهدفيالنسخعلى

+ء.6)2(كثير

.:402ص:الفاخرة(الأجربة1)

.2ة3ص:الفاخرة2(الأجوبة)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أ!دكلالحم!بنقدفىالمسلمينءعلهجهزد!3لا4
مسالخاالفك2

منهاوالنقصعليهاوالزيادةالتثصريعيلأروالأ--كالهطافمني

ال!تثريعية،آالأحكابعضفيالنسخوقوعبرصدالمغر!مجصلأبنالسموألانفرد

الثريعةفيتأتلمالتيوالصيامالصلاةأنراعبعضاليهوداصتحداثركذلك

لظروفالثريعةهذهآأحكابعضصتلبيقعنأليهودامنناع:وأيضما.سويةاذ

شصالنقصانأوعلالزيادةعليهميحظرالتثنيةسفرأنمع،-!اون؟با*-صا..

تث،الكاثوليكيللترقيموفقا13/1أتثفيقولهوذلك،شيتاألموسويةي!ةض:ض

المكسيرنصوهذاالحامريةوأنترراةالبروتتانمتيللزقيم؟-فقاكا2:3؟

تئقصواولاعليهتزيدوالا.بهأوصيكمماكلطاعهئر!.ز،حوح!رأا!.،:-عوقي.صتح!

بالنصخ)قرارهمإلاالثريعةهذهمنشيتاإفثاصهمأوثمإى"6!"سشفاش-.؟بم4جض

أءشا-ا8
حمم.-

الزانيلأ4عقرب!فيادنممخ)1(

سفرنصوصاليهتنسبالذييعقوببنيهوذالقصةأيبثقعرضأنسبق

..ولكنالسابقالمطلبمنالثالثالفرعفيوذلك)ثامار"،ابنهبزوجةالزناالتكوين

أمرقدعوفاأناذ"النخوقوععلالقصةبهذبالاصتدلاليفردائصموألى

واعتنرعنها،عفاالفاعلهوأنهتبينفلماالزنا،منحملهاخبربلغه"شامارا"صستفي

أنهذامنال!مموألوشن!ننج.ضبلةابنهفيشوجهانمإزافهلأبررأكااصخطى!.خ!صأدوو

ذلكبنحمخموسىضريعةجاءتثمألزوافي،حرأقب!وكانتعرذأزمانشريعة

.61قلمأ!تلاأنرجصيالعقربةفجع!!ت

،لمثمرعية:الأحك!!بعضإسقمامأ()ب

الزامهمفي،وتمكنبثقةاليهردا!سموالمحادليتإعمراوتج!!لت!خبرتهقعأث!!*

ألا:رواجعالخصةاي!سفارفيالزناعقرباتعنو.أ+5-خ43صالبهرد3:فحا"ت-01م؟إ

.؟(بم-؟22ء2د7أ(17وتث12:ة.،/زر

http://www.al-maktabeh.com



375الأولاالباب

اليهودللصؤالهيوجههوها..والنجاسةبالطهارةتثحلقمائلفيبال!نسخألقوله

فيألبس:لهمقل!نا.نعمقالوا:ف!ن!أعرسىملةعلاليومأفتمهل5فائلآ:

منبصبىف!نهموقه،عندميتاحضراوقبزا،وطعأو8عظمام!سمنأنالتوراة

يحرقها؟.الهاروفيآالإماكاقالتيالبقرةبرمادالامنهالهمخرجلاحال،فيالنجاصة

.يتلارلونه)؟"مانصلأفهذلك،مخالفةيمكنهمفلا

قيغلهم:فنقوله.عليهتقدرلا:فيقولون؟ذلكعلىاليوآأشمفهل:لهمف!نقول

للصضه،وحملللصريصلحطاهرفهووالميتدالقبرالعظمتقتنأنجعلنم

بخلافه؟كابكمفيوالذي

المطفروالأماآوم!!قؤوهي:الطهارتأصبابعدمنالأنافالوا:انأما

فيق!تغنون!-مماضلهعقصز!كم-ععالأمرهناقرونفهلقلنا:..المسنغفر

!لكبالنصصخأقرواضد،عنهفصتف!نيقدنعمفالوا:ف!نا3لاأآعنهالطهارة

ثطهوؤفلئهعنثطهارةفين!تغتىلاقالوأ:لان.ضلمالمزملنلحاله!!ضة

الطهارةصببعنصلرونلاحايواماالبتد!فصىعل!بم!!ثووأ

لح!ى-ضتزلونيد!-فماوأصوممر"ايكم!ا-ع!!!حبم!غقخول!

لواحدكمانحدلىتجه،تفرطودةاعتزالاأأياصبعة-وأرتغاعها!يضانقطاعبعد

أحكاآمنذلنهلأنفالوا:ف!ن؟)نولهمعلاصننجسنموهالمرأةثوبثولهلمى

قدالطهارةكانتف!فا؟الطهارةبهروادذلكأنالترراةفيأليسقل!نا:)2(.التوراة

كنجاسةبالغسلترتفعلا-مععخدكمعلى-فيهاأنتمالنيوالنجاسةفاتتكم،

افاطاهرةالحائضأنترونأقكمثم.الحيضنجاصةمنأثدلذلكفهي،الحيض

بقرةف!كاثبترةأما،:22(1؟91/أعد:ءاجع..الخ...ايتلمىمنالنجاصةمألةعن()1

عيدانرماثمافيهـموضعكاملةوتحرقالمخيمخارجهاهنآأماقنبحفبهاعبلاصهباه

2ضثمللاعيهروضعقيلضي.فهرزخذ،للجمخدجطدرمرضعفيالرمادهديوضعثم،الطيب

.،1:02؟/9أعد:وريع.نجلأةالبكملنعنوالأفخصيلامغةوجغالجمةعل

.:91127/؟ألاه:-ساجعللحانضالحجيةآاياحكاعن2()

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المظسالحقابفقدىطعملين6علماجب6!بم

وتخصيص.قلمسمهالذيالثربلامن!قا!ؤلأتست!نجسونولا،ملتكمغيرعلىكانت

منكمكلهفهذا.التوراةؤ،ليىمما-بطاك!تكمالحي!قنجاصة-أعنيالأمرهنا

تبد!..")؟،أونخ

نو!ى4شريعةثمابالأصواردلكقالمملواتمقأئواع،يا!ة)ج(

وفي،النخي!ثباتلالزامبمايهودععالراثعجد!لهفيالسموألامعزلنالا

يلزمهموهنا،موسىشريعةمنالنقصانجهةمنبالنحخألزمهمالسابقالعنصر

لكمصلرفيتقولونما5:-قاهللآياءللهماليهلنشمع.عليهاالزيا!ةجهةمنبه

كانفهلقلنا:.نعمقالوأ:ف!ن!موصىعيهافارقكمألىهيهلوأصوامكم-

اللهم،أ:)3"لفسر.،أماففولونكلماصلواكمفيدمولونوأم!ه!موسىس

با،سبحلألك،قدصنهلماالأرضأفطارم!!جمغأوافبضا،لعتاظبمببوفاأضرب

كما!موسىعهدعليقولونكانواهلأأ00()صائيلقومهقشيتجامح

أ!رن!لبم-وابنبداء.كالاوثبربناكالأولين،حكامنالرحدايوآ:كلفيتقولوبئ

هنهآأ113أورضلحبافييابحبحلألثهببناثهاوعزقا2يأمناهفيلا-قلصكقرية

31ألالرلةزو!بعدلقعتموعابانكمثاهلةفصولى

جعلنموهأالتيكدنيا،وصو،صار.،وصوآاثعلص،ببتأحراقاصوموأما

..نون؟أيرشعبنخليفتأوهوبهاأمرأوبصومها،!موصىك!هلىفروضا،

لأسبابزيدتأو،!تورأةفيمقزضةالأمورهنههلأ!!هامالةصلب3صوأو

؟أءالأعصارهنهفيئهازيااقتضت

ء89-9صكا:الرودأفحاا،؟)

!درية.الاترتجهيذكرثميالعبرلمضيذكرالموورانوردديهيق3()

..لهاللماثلةالأخرىالجملعلومعطوفةثوالمنجزءتكونالج!كهنهتفليم!لككان)3!أ

وصوآ5صو.وعوآ"اثلأسيهاحرفاعوآواما:هكناهوكلماقيكونلنواتصكلر

هر-بهااس(ويصبرمها!موصكانهل.-فروضاجعلتموهاقىهامانبوصوأ،كاليا

!اصبابزيلتأنها31،هؤراةفامفزضةالأمورهنهع!وهل..ا!ثرنبنروضعخلم!أو

.!؟الأحدأثهنهقيأوتمتهييلاعصارهنهفيفيلدظاتصت
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الآية:بهذهنطقتالترراةلأنقلنا:؟ا"مرابهذاالنخبلزمنافكيت:قالواف!ن

زدتمداذا،ضيئامنهتنقصراولا،شيئاموصيكمأناالذىالأمرعلىتزيدوالاا

عناثهوجزا...السموألدرلنه..)؟(الآيةتلكنسختمفقدالفراثضمنأشياه

الجزاء.خيرالإصلاآ

شأنهالهافضبةوهيالنخ،لفضبةغصضاكانالذي،المطلبهذابتهيبهذا

تنصخثريعةمجيءب!مكانالإقرارللزمهمبوقوعهأقرواالقوآأنلوأذوثقلها،

،!اثهعبدبنمحمديأقيفحينماواستمرلرشها:-أبليتهايعتلوناليموستىضريعة

والرسالة،النبوةدعوىفيصدقهعلالساطعةوالحججالقاطعهالدلانلوتقر3

طائعبن.لهوينصاعرا،صاغرينلهيخضعواأنالجمغبلز،

،،،النوفبقنعالىوباثه

.69:99صأيهود:انحام(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقد!المصلمينعلما،جهود378

ل!اولالمطلب

التفصريعاقتقد

)طارفيال!نقديةالحركةعلماءبهااهتمالتيالنقديةالجوانبمنآخرجانبهذا

ايأحكامتتضمنالتيالنصوصعلماؤنابحثفقد.القديمالعهدلمتننقدهم

عنصالرةتكونأنيمكنلأوعجييةغرلصةتثريعاتفيهاورأوا،التثريعية

حكيم.)هماتثريع

الأصفار،قيبهرهامكانحسب.ل!ثرشية!لعصاثلىيتتاولوقعلماؤناكانوقد

لاثمومن؟ثسلل!-.!بررإيتاجمهحطالتقالية!حلعةالجو6لحبفيكعاحهم

علترطالاانكدظعل!قا-أا!يأا!رصيةللسثلوتصنيفترقيبمنمناص

الت!:لمنحر

!فرلح!يق

والقر!او!اقدامابالكنلأ!تعلقةالتن!ديعات

والقرايهتوالأقداصبالكهنةاكصعلقةالجوانبفيالقديم(لعهدنصرصتضمنت

المجتمعاتفيوالطقوسالمعابدمناسقؤهاقدكلال!ييهاأنالظنعلىيغلبأموزا

والبابلية،،والآشررية،المصرية:المجتمعاتوخاصة،)صرائيلبنربهااختلطالتي

نقدهم.سهاماليهافصزبواالنصرصهذهيلىعلماؤناتنبهوقد..)ا"والفينيقية

التفص!يلاتغمارفييخوضلاأنآثرالباجيالدينعلاءأنهإلىالبدايةفيهناوئثمار

أمروأما...ه:يقولهوها،المللمنكابهقاركأعلىخوقا،بالقرابينالمتعلقة

ص:يراجع؟المحريالكه!نوتماأالظاجيذايعرفرنكانوا)صراثلنجياناتطب!يقيالتفيريذكر(1)

والميييةوابابيةالآضوريةا؟صرلاتبرزلهاحصرلامواضعفيالكائوليهيةوانخة..922

لم5:اقكرلنلفرالمدخلفيتقرلوهي،المقدسالكابوثريعاتقصمىننلكثيروالمصرية

بطريقة-محلوماكميتقواان-والريةالعالمبدايةيروون-.رهمالمقدصالكتابمزلفوايزدد

الهرين،بينما:تقاليدمنسيماولا،القديمنىاياالرقتقالبدمن.باضرةغيرارمباضرة

.66صالكاثرليكيةانخة:-ساجع.،..الييقةوانطقة،ومصر
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.)ا"،عليهبالأصئلةالكتابنطيلأننرىلاماالتطريلاتمنففيه،القرابين

في،النقديةالحركةعلماءمنتقصيزاالبعض-ساهقدلماشافيةاجابةيعطيهذاإن

إشاراتأعطوافعلمازنا.القديمالعهدفيوالقرإبينبالكهنوتالمتعلقةالجوانبنقد

،النصوصتضمتتهاكثيرةنظائرعليهايقشىأنالفطنللقارىوتركوالها،صريعة

السطوروفي..عظيموعقليعلميجهدفها،تلكالمرجزة4:شاراتفاهذا،ومع

والدليل:البرهانالتالية

والكظ4المذبحعلىالماءبرفاالأمر(1)

اضارةاعطىالاني،الطبريربنبنكلاصمالمبحثهذافيمرةلأولاهنايبىز

وينعالىالخبثة،الزنادقةوضعهاأشباهمنالقديمالعهدأصوصتضمن!تهلماعابرة

وثيابالمنبحعلالدماءرئىربنابنجعلوقد.بمثلهايوحيانعنالحكيمالله

.الأشياء)8(هذ.صلارةفيالكهنة

لموسى-الالهيالأمرمنأ1-9/2112أخرز،مابهايقصدربنابنواشارة

وخذالموعد،خيمةبابعندالربأأماالعجلواذتح5:الكاثوليكيللنصوفقا

قاعدةعلىكلهالدآوضث-،صبعك،المذبحقرونعلواجعلبنه،العجلدممن

ففي،الكهنةعلرشهعناما.المن!بحعلالدماءرشعنفهذا،،المذبح

وليضعالآخر،الكبثىخذثم..ه:الكاثوليكيالنصيقول9/291:1،2أخر

ضحمةعلمنهواجعلدمهمنوخذواذبحه،رأصه،علايدعمثقلوبنو.هارون

وعل،اليمنىأيدعمأباهيموعل،اليمنىبنيهآذانشحمةوعلاليمنىهارونأذن

الذيالدآمنوخذ.جهةكلمنالمنبحعلالدماءورشى،اليمنىأرجلهمأباهيم

معه،وثيابهمبنيهوعلوئيابه،هارونعلفرضهالمدحةزيتومنالمذبحعل

فيبحرفشهالنصهذاتكرروقد،.معهبنيهوثيابوبضوه،وفيابهموفيتقدص

.؟23:صالنوراةكل(1)

.؟.ا..صوالدولةالد-ش:ينظر)2(
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المقدسالحقا!نقدقالمسلمينعلماءجهود038

.)1((841:42/ألا

المذبحعلىرشهاحدعنديقفلاللدماءالقديمالعهدكاتبيعثقأنويبدو

ففي.وشعبهاللهبينوثيقارباطاالدمليجعلالمدىيتسعبل،فقطوالكهنة

ورش،طسوتفيوجعلهالدآنصفموصىفأخذ)):يقول:246،8/أخر

:فقال،الشعبمسامععلىفتلا،العهدكتابوأخذ.المذبحعلىالآخرالنصف

وقالالثعبعلورشهالدمموسىفأخذ.ونسمعهنفعلهالرببهتكفمماكل

منتعجبوان((.الأقوالهنعهجمغعلىمعكمالربقطعهالذيالعهددمذاهو

:تقولاذ،عله!لالولكيةالنحخةتعليقمنوأكثرأكثرفاعجب،النصهذا

ذبيحةدمبرض،رمزبابينهمايوخد،والحصعبالربيينالوصيطبصفته"موسى

(1/5أحلآراجعباللمئبرمفالميثاق.!ثعبعلمم،يمئل-!ربثتيلكبحعلواحلة

اللهم..)2":26(912/وعب!262/)عتىالسيحبدمالجديرالعهدعيبرمكما

يهذ!.قزصعقولهن(ليثهأبرأ)ق!

تافهلأ4كريهلأأف!ياءبدفرالدبحتفاصيلفيالدخمول2()

الحكيميتعالىأشياءمنالنصرصفيلماالعابرةواشصارأنه!بنابنمعزلنالا

اهتمانملىيضيرالمرةهنهرلا.فيهابمايأمرأوبمثلهايوحيأنعنالرحيم

وماالرفوثكرو،العظامإحراقمنالقرابينفبحتفاصيلبذكرالنصوص

.أضبهها)،،

عنحديثمن،القديمالعهدمنعذةمواطنفيعاإلىيث!يرربنوابن

افهلحدمةأفرزقدكلهالخصأنعلد!لةباتالكهنةعلالدموضعالتطبيفيالنفيرببرر()1

.228،صأيراجع

.491ص)3(هامى:الكاثوبيهيةالخة(2)

قرلهومنهالكرشفيالطمامبقاياوهر،فرثجمعوالفروث101ص..والدرلةالد+صنيراجع)3(

.66(:الخلأ"فلئزسل!صتآجمغايضاطفزهمزؤذيرئتئاتتيينئطويخيماءفىكاتقكرأ:تعالى

المحجمءا%ء..عمل(وقرلمنبهقصريحمجنلامأوهر،رفثجمعفهيالرفوثأما

.(ثتر)ومادةث(!ف)مادة،الرسط
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مثلاذلكمن.وروثهاوجلدهاالذبيحةلحمفيالتصرفوكيمةالذبحتفصيلات

المغطي!للثحممنوخذ)):يقولالدمعنالحديثبعد،:921318/أخرفيما

المذبح.علذلكوأخيرق،عليهماالذيوالث!جموالكليتينالكبدوزيادةللإمعاء

..خطئةذبيحةلأنه؟المخيمخارجبالنارفتحرقهاوروثهوجلدهالعجللحمأما

العجلواذبح،العجلرأسعلىأيديهموبنرههارونوليضعالكبث!ين،أحدوخذ

أمعاءهواغسلقطغا،الكبشوقطع.جهةكلمنالمذبحعلورضهدمهوخذ

محرقةانه،المذبحعلىكلهالكبشوأحرق،ورأسهقطعهعلىوضعها،وقوائمه

.((للرببالنارذبيحة،رضىرائحة،للرب

كبش:آخركبشعنيتحدث2(ه:9222/،خرفي:قيلذلكوبعد

والإلية،الثحم:الكبثىمن))وخذ:قائلأفيهالتصرفكيفيةويصف،التكريس

والفخذ،عليهماالذيوالثحم،والكليتينالكبدوزيادة،للامعاءالمغطيوالصححم

منواحذاحلوىوقرص،الخبزمنواحذاورغيقا-التكريسكث!لأنه-اليمين

كف!علالكل.وضع.الربامامالتيالفطيرسلةمنواحدةورقاقة،بزيتالخبز

!احرتايالهممنخذ.ثم.الربأأماتحريكاذلكوحرك،بنيهكفوعلىهارون

وقد((.للرببالنارذبيحةإنه.الربآأمارضىرائحةالمحرقةفرقالمذبحعل

.:825،92/ألافيالنضهذاتكرر

الخ4...والتابم!الكنةوأزلاهأالاجتماخيمةصناعةتضيلات2()

فيالمملةالت!فصيلاتبذكرالقديمالعهدكلاسييولعالباجيالدينعلاةلاحظ

ويرى.الكهنةأزياءصناعةتفصيلاتوأيضاومثتملاكا،الحيمةصنعكيفية

عنالئاغلة،الفاتنةالدنيابزخارتواضتفالا)صراقاالتفاصيلقضمنتهفيماالباجي

.)1،تعالىالله

يخمةعنالحالبثاناذ،ننلهفياباجيد!طقوتر..79:99ص:الوراةعل:يراجع(1)

يخهاد(.36:و03و25128:الحروجسنرفيأصحاحاتكرضنلتدوثنعلا!االاتجاع

ومن!.اخ."الممتازةواياخ!ثفافي،والحرير،الكريمةوا،حجار،والفضةالذباصخدا،
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المقدسالحتمابنقدالىالمسلمينعلما،.جهود:382

4يموتوال!حتىالموعدخيهلأدخولاقبلواوجررايديهصبفعملال!ظإدزارو)!ا(

موسىالربوكفم)):قرلهمن317:1،2/.أخرفيماأيضاالباجيي!تقد

خيمةبينوضعه-للغسلفحاسمنقاعدته-نحاصمنمغسلااصنع:قائلآ

)ذاوأرجلهمأيدعممنهوبنوههارونفيغسل،ماءفيهواجعل،الموعد-والمذبح

ليخدموا-المعذبحالىتقذمواو)ذا.يموتوالئلابماءفليغتسلوا.الموعدخيمةدخلوا

ذلكيكرن.كموتوالئلاوأرجلهمأيديهمفليغحصلوا-للرببالنارذبيحةومجرقوا

.((أجيالهممدىول!شلهلهأبديةفريضةلهم

عنهميمنعلاالغسل8:بأنعليهيعقبثممختصراالنصالباجييذكر

.(،)1الموت

الخطينلأ4أجلمقالولادةبعدنبيعلأتقدسوجوب)5(

بعدطهرهاأيامكتمالعند-المرأةعلمحب:6،8لما2ألانصوصحسب

عليهاويجب،للربمحرقةلكديمهعاماالعمرمنييلغخملاتقدمأن-الولادة

أمامالكاهنيقزبها،خطيئةفييحةهذأليكونعلةأوحمامبفرختأتيأنكذلك

،حمامفرخبئأويمامبزوجيئفلتأتتا!تلتملكلمف!ن،.-للرأةعنللتكفير،الرب

خطيئة.ذبيحةوالآخرمحرقةأحدماليكون

هيبل؟بخطيئةليستالولادة5:أنأساصعلىالشريعاتهذ؟الباجيينتقد

)1(

الآنئعلفافازا5:نجفرلونالحجيةالأمورهنهنبردرافطيفيالنفبركانبومجاولأنالعجبب

كثيرةاضياه..؟الحيمةنجاءعنالمعقالةالقديمةالخاصيلهنه

وصبمرهاثهعظمةترينا،الخيمةمنهابنيتالي-2الأنواجودعن-الثيةالموادف!نأولأ:اما

الفائق.

مرماكلعنالدتداصةانفصاذالىيرمزانها،قداصقدصيفصلكانالذيالحجابيريخاثانتا:

نجى.أودنى

صالمقدسللكابالتطبيقياتفسيرأ:ضبيرافقانفياثهرغبةالخيمةحملإمكايةتريخافالثا:

11وتيلراتحكمخالهاويا..،181

.99ص:اترراةعل
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الأجرمننصيبلهاكان،تعالىأدثهيعبدولذاالمرأةولدتهـاذا.الشرائعسننمن

تكفينال!،النعمةعلشكزاهذايكونانلهوالمناسسب.الشرائعأربابب!جماع

.للخطئة)1(

يعتبرالذيالشريعهذابفداحةضعرواقدالتطبيقيالتفسيرمؤلفيانيبدو

ولكن،وتأويلهنبربر.فحاولوا،خطبنةالولادةوبعتبر،نجسةالولادةبعدالمرأة

وأالجنسأنيعنيمما-خاطئةاكاتعنيلاهناالنجاش!ةأ:يقولون..هيهات

عندذاتهوالأمر)8(ذبيحةلتقديمأهلاليستاكاتعنيبالحرىبل-قن!رأمرالولادة

وأالمراةلدىكالطمث-الولادة):يقولرن)ذ،الكاثوليكيةانسخةتعليقاتكاتبي

نأفعل!يه،الإن!صانفيالحيريةفقدانعواملمنئعذ-الرجاللدىالمنوياليلان

مصدرباثهالاتحادإلى-ذلكبفضل-ويعود،صلامتهليستعيدطقوصببعضيقوم

11عجباثم،.ت-عجبا)3(حياةكل

:للشيطاققربانتقديص(6)

أفيعزازبلاسمهلثيطانفربانتفدبممن،؟6ألافيماابضاالباجىب!ن!نفد

أولعزراثيلأما.تعالىلثهإلايكونلاالقربانأنويرى،عزرائيل:الباجينسخة

.نلا)،(غبره

لىالأقداسقدصدخولامنهارونبمنعأمرقدالربأنباختصاروالموضوع

معيتازتايرتديأنبعدإلا-التابوتعلىالتيالكفارةآاما-الحجابداخل

وكبشاالح!لذبيحةالبقرمنعجلايذبحأنوبعد-اليهانمنمصنوغا

لذبيحةالمعزمنتثسينالئعبجماعةمنهارونيأخذانايضاوشزط.للمحرفة

ثمب!ته،وأهلنفهعنللتكفيرالحطيثةعجلبذبحفيبدأ.للمحرقةوكبثاالحطيئة

.01صه:الابقالمرجع(1)

.632عى:اتطيياقفير(2)

.9،2ص(؟)ها!:الكائويكيةالخة)3(

.601صالترراةعل(4)
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المقدكلالحت!نقدقالمسلمينعلما،جهود38!ا

قرعتين:عليهماويلقيالموعد،خيمةبابعندالربأمامويقيمهماالتيينيأخذ

القرعةعليهوقعتالذيالتيسهارونويقزب.لعزازيلوالأخرىللربإحداهما

رأسه،عليدههارونفيضعالآخرالتيسىأما.خطيئةذبيحةويصنعةللرب

.الصحراءفيعزازيلإلىيرسلهثم،أصرائيلبنيخطايابجميعويعترف

الزجمةبحسب-عزراثيلأنيبدو5:تعليقهال!الكاثوليكيةالنسخةتقول

يسكنأنهيعتقدونالقدامىوكنعانيونالعبرانيونكان،ضيطاناسمهبر-الببريلألية

نألرونالجددالمفسرلنمعظمأنالممدسلكمأبمقاموسويذكر.يك!16...البريه

وإئا..أ2(ساقطملأكأووافبراري،آلصحاريفيالحنأو،الشيطانهوعزراثيل

تعالى،اللىلغيرمقذمفالقربان-غيرهاأوالمعافيهذهمن-بعزبىائيلالمقصودكان

وأفكارأعرافمنمستمدوثني-ذثبريعباعترافهم-ذآتةحدقيالتثريعأناأو

النقد.منأمامهممهربفلاللنصتأويفهمكانوجهأيقعلى.وثنية

.!بثانيالفرم

نحنذبأوالأطعمةباالمفقلافلأالتاننريط!

فيذلكتجلىوقد،التشريعاتنقدالأؤل.فيالنجم.الباجيالدينغلاءيزازلا

الجوانبوفي.لهالتاليةوالفروع،الفرعهذافيوأكئرأكئر.وسيتجلى؟+اال!ابقالفرع

بالطعامبعضهايتعلق،المواضعمنعدداالباجيانتقدوالدبائحتالأطعمةالم!تضكة

هذاتناولعندطقوسمناليهوديةالشريعةتفرضهبماالآخرالبعض0ذاتبما-ويتعنق

التالية:العناجمرفيدظكوصأعرضالطعام

.:!الفصخفيحلأأكلؤطقوسففمروط)1(

عندإدرائيلبنيعلى(21/8:11أخرلفرضقاالمياالروطاتباجيلشمد

.572صبى)ا2(هامى:الكأثويكيةإلنخة(1)

طقوصأنهيرىحي!نماالتطيقيالمسيرولثط..ا026صالمقدصالكتابقهاموس:يراجع(2)

بالتيىلهاالمرموزالذبيحةهرالذي،الميحيرعالرببمرقيانتهتقدللبريةال!ياطلاقي

.2لح5--42ةصيراجع..*فلصحراءالمطلق
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يذبحونهالذيعاما،عمرهتجاوزصغيرخروفأيأالحوقيامحتلطعامتناولهم

الليلةتلكلحمهويأكلون...)):النصيقول،مصرمنخروجهمليلةللفصح

نيئامنهثمي!اتأكلوالا.ياكلونهئزةأجمثابمعفطير)؟(بارغفة،النارعلىمشوتا

شيئا.منهئبقواولا.وجوفهواكارعهرأصهمعنارعلىثويابل،بالماءمسلوقاولا

أفيتأكلونهوهكذابالنار)2(ف!خيرقهالص!باحالىشيءمنهبقيف!ن،الصباحالى

فيونعالكم،مشدودةأحقاركمتكرن،بغخقيماتأكلونه:التطبيقيالتفيمنسخة

.)3((000للربيضخف!نه،عجلعلىونأكلونه،أبديكمفيوجمصيكم،أرجلكم

ولش،الجفزنننشذ:منالصفةهذهعلالحروف.ه!لأنالباجييرى

لهيظهريكادلامما،ومرانربفطاثرمشوتا،بغختيما،العصاوقن!لث،الأحذية

.حما)4(

فذملماذاا:فبفولأكلهاوطفوسالفصحذببحةنبربرالنطببفيالنفسبروبحاول

ينجوولكى.صسفكقدبريئادماهوانالذبيحةمعنى؟ن--3!يي!خم!العير!يوقا

منالعاثرةالضربةوهي،ا!ريينأبكرموقهإيأالوتضريةمن)صرانيل

علىالدآورش،عيببلاحملذبحيلزآكانلحوالمحريي!الفرعونالربضربأت

الشخصعنبديلا،ذبيحةالحملكان.ييتكللبأبو!قائمتين!حليا،لقه

تمامااصراثيلبنوأدرك،فصاعدااللحظةتلكومن.يموتأنمفروضاكانالذي

بدلاوكان...ع!نهمبديلاتذبحأنيلزمأخرىحياةأنتعنيالمو!منالنجاةأن

المسيح-لدممسبقةصورةهناوكان)لحمايتهماللازمدمهعلىلل!ولالحملذبح

الحصهلمنوكان..(.بهيؤمنمنكلخطايالأجلدمهسفكالذي-اثهخمل

.(171ص(4)هاثى:الكاثوليكيةالنخةأ...خميردونخبزغفةباراي(1)

تضناليرنافماالأصلأنوقضف111التديخىلتجنببانهالاحراقهناالكاثوليكيةالشخةتبرر)2(

.171ص)5(هامىيراجع.عظملهيكرلا:هيجملةزيات

يؤيدماالعبريةفيليىلكناالبور،باللاتيهالزجمةقفر..معروتغير"فصح،كلمةأصل)3(

.171عى)7(هاث!:الابقالمرجع.القولهذا

.39صالوراةعل(4)
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المرةالأعشابوكانت..العجينتخميريستلزمذلكيكنلماذ،برعةالفطيرةعمل

منيبرمأولفيالفصحبعيدمجتفلونالعبرانيونزالوما.العبوديةمرارةالىإشارة

كا-)؟"وهي-مصر..منالعبرانييناللهلانقاذص!نوياتذكاراالفصحأصح..العبريةالسنة

ولالهعقللامنعلىالأتنطليلاصخيتفةوأقوالعجبةتبريرات-واضحهو

تفكير.

أمهابلبنالجذ!طبختعريص2()

يتضمنهماالىالنقدتوجيهفيالباجيالدينعلاءمعالمغرلماالسموأللثزك

كاندان،أمهمنحيببلبنالجديطبختحريممن41/1،2وتث2391/أخر

نحتلقا:النقداصلوب

بلنيؤكلأنهمع)أمهبلبنالجديطبختحريممنبالتعجبيكتفيفالباجي

.)2(أ1،الأخيرينوبينالأولبينفرقفأي.لحمهمعلحمهاويؤكل،أمه

العبريةاللغةفهمفيالفائقةوبراعتهالكبيرةخبرتهنيشخدمالسموألأما

بطلانعلالنصبهن!وليستدل،والمائخالشزخجانبمنالمعافيتحريفلإثبات

النصهذايربط)ذ8أنفسهمعلىالإصروتثمديدالتعصبفيدافراطهم،تأويلاتهم

العبرية،عنالسموأليترجمهاكما:تقولالفقرةحيث،فيهوردالذيبالسياق

لا،ربكاللهبيتإلىئحملأرضكثماربكور)):الحاليةالنسخلفظمعهويتفق

.((أمهبلبنالجديئضج

والمراد8:فيقوللمعناهااليهودعلماءفهموسوء،لهاالحقيقيالمعنىالحموألويثرح

حجوااذا-معهميستصحبواأن-عليهمالحجافتراضعقيب-أمرواأنهم:ذلكمن

عليهمفرضكانقدلأنهم،أرضهممستغلأتوأبكارأغنامهمأبكار-القدسإلى

الثامن-الومومن،أيامسبعةأمهاتهاوراءوالقمالقرصخرلةتبقىأن:ذلكقبل

يير.باختصارا45-153صالتطقياتفير(1)

.ا+ص:اتوراةعل)2(
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لا)ا:قولهفيالآيةهذهفيفأشار)1(تعالىللهقرياناتكونأنتصلح-فصاعذا

بكورمكثإطالةفييبالغوا!بأن،أمرواأانهمالى-((أمهبلبنالجديئتضج

قداللاتيأبكارهنيستصحبواأنأن،أعليهمبل،أمها!هنوراءوالبقرالغنمأولاد

منيالشخذوا-المفدصببتالىحجواإذا-معهممبلادهنمنأبامسبعةغبزن

القرابين.

يريدالم!ثغأن-لمعانيهاوالمفسروبئ،الآيةلهذهالمزجمون-الئفهالمشائخفتوهم

يلزمفلاالتفسير،هذافيصادقينوتثفمالقثر.فيالطبيخ)نضاجهنا:بالإنضاج

التصريحمنمانعمنعهتاالأكلالمثئأرادلو)ذ؟الأكلتحريمالطبختحريممن

بذلك.

اللحمانسائرأكلحزمواحتىاللفظةهذهتفصصيرفيالغلطهذاكفاهموما

الله،علىوكذبهم،والتقلةالمفحرونجهلعلىلهئشدلىماألىمضافوهذا.باللبن

طامحتهم)".علىالإصروتثليد

اصرائيلبننتأثرالىيرجعالحممرألااليهأضارالذيالغلطهذاأنيبدو

الجديطبختحريمانالكاثوليكيةالنسخةقذكر)ذ،المجاورةالشعوببمخالطة

)3(.كنعانيةعادةأمهبلبن

المعر!االنجسأكلإباحلأ)2(

انإصرائيللبنياليهوديةالريعةإباحةمن،51لما2أتثفيماالىالباجيتنبه

فالنص..حراماأوكانحلالا،طاهراأوكانتجسساأنفسهماشتهتماكليأكلوا

كبركة-لحماوتأكلتذبحنفسكاشتهتماكلمن)):يقولالحاليةالن!مخفي

نسخةفيأياكلانهوالطاهرالنجس:كلهامدنكفي-اياهاالهكالربأعطاك

بعها:،يولدعاعةوالممزالفانولدمنوالأثىالذكر:والخلة.2/29،2أخرالأىصير(1)

.،(لخ)ضمادة:الوجطالمعجمأدخال

.431و141صايضاويراجع،421ص:اليهرد)فحام)2(

.391ص)7(هاث!:الكاثريكيةانخة)3(
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منهخزتمما:الباجيوعند..سواءحدعلوالنجسالطاهر:التطبيقيالتفسيى

.((،فكلوهخلوما

فيهأذنأوبأكلهامرولو.فيهيأذنولابأكلهاللهيأمرلاالحرامأن"الباجييرى

..؟"ظاهزتناقضهناا؟بثلهومأموراحرامايكرنأنيمكنفكيف.حراماكانلما

النقدأكدقداباجيعندكانعماالحاليةالنصرصلفظتغييرأنالواضحومن

قليلة،أسطربعدحرفتاتكررقدالنصهذاأنالعجيبومن..قوةوزاده

منالنقدفيأذخل"النجس"بفال!تعبير،)2(-2/112،22أتثفيبالتحديد

نأبدلاالنجسولكن،نجسغيرولكنهمحرقاالثيءيكونفقد"الحرام،بال!تعبير

حراما.يكرن

الثال!الفرلح

والنجاسلأبالطهارةالمتعلقلأالتفصريعات

الابقين،الفرعنفيالمذكورةالغريبةالتحريعاتمنتمفكناقدالعجبكان)ذا

وأعجب:أعجبوالنجاصةبالطهارةالمتعلقةالجوانبفيالتضريعاتف!ن

4والبيوقوالفيابالانم!انوت!نجزصتثمخيصطقوش1()

منفالبرص،فيهغرابةلاعاديشيءفهذابالبرصالإنسانيصابأن

البىص!يصيبأنولكن.الزمانقديممنالانسانتصيبالتيالمعروفةالأمراض

هذايأت!حينماوخاصة،الناسبهسمعماأعجبمنفهذاالبيوتوجدرانالثيات

كبيرا..علزاتعالى-اللهكلامالبعضويراها،القداسةصفةعليهائضقىنصوصفي

.132ص:انرراةعل(1)

الباجيمنجميلةلفتةففي.نصرصهمفيللريعاتاليهودنحالفةبقفيةعلماؤنااهتمرتد،هذا)2(

النص:بفولحبث،)صرانبلفيعلاكلهاالمحرمللحبراناتيانمنا11/26لاأفيمارصد

.((نجايكرنتمنكل،لكمنجىفهومجزمالاوكل،ثقرقكيرحافرذىحيوان))كل

نصخالفرافقد،كدهمكذلكولصت،نجةعرمةالفرصان:مقتضا.ان"الاجييرى

.501صانوراةعل"كابهم
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بالطهارةالمتعلقةالنصوصعلعفبحينماحقعلالباجيالدينعلاءكانلقد

وكل.فائدةمنهتحصلولا،معنىلهيفهملا"كلامبأنهوالثيابايإن!مانبرصمن

وصدق)1(،هنامثلعنمنزه-صبحانه-واللهبكلاآ.فليسفائدةمنهمجصللاما

المصابةالبيوتهدممن-سيأقيكما-النصوصبهتقفيمماتعجبحينماكذلك

الأراضيفيلا،حياةفيهماأيقصدالحيوانفييكونانماالبرصف!ن5بالبىص،

الطبريربنابنوصدق..،)2(التوهملهذاالبيوتيهدمالأمريليقولا،والبيوت

وأبهايوحيأنالرحيمالحكيميتعالىالتيالفريبةالتشريعاتهذهمنتعجبحينما

.بمثلها)3يأمر

يخامراجعتهافيمكنوالطبرىالباجيوانتقدهامنهاقعجبالتيالنصرصأما

فيمذكور،الكاهنطريقعنالإنسانفيالبىصداءفتثخ!يصنياللاويينسفر

البرصتث!خيصأما320.:41/1ألافيمنهالثطهيروشريعة،:13/117ألا

-البيرتبرصأما،:13/47،58ألاففيمنهالتطهيروشريعةالثيابفي

.:33،53/؟4ألانفي-وتطهيراتخيضا

مرةالمصابالث!خضيفحصطبيباالكاهنتجعلأنهاالنصرصهذ.وخلاصة

البيتاوالثربأوالثمخصبطهارةليحكم،والبيوتالثيابوكذلك،أخرىبعد

وقرابينمعقدةطقوسفهناكالمرضعنالناتجةبالنجاسةحكمداذابنجاستهمأو

ضرورةالىالحالبىصلوربما،البيتأوالثوبأوالشخصلتطهيرومتعددةكثيرة

.11البيتعلىوبالهدآ،الثيابعلوبالحرق،الثمخصعلىبال!نفيالحكم

نأويدعي،بالبرصالمتعلقةالتثريعاتتبريرفيالتطبيقيالتفسيرتصفوقد

الجلدية،الأمراضمنكثيرةأنواعاتشملالبرصعلتدلالتيالعبرية)الكلمة

الثيابيصيبكانالذيوالبرص.والفطرياتالعفنأنواعبعضوكذلك

.501صالابقالمرجع(1)

.؟.6صنفهالمرجع)2(

.؟.2-101صوالدولالدين:يراجع)3(
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،الفطريالعفنومثلألبكزيا.أوالفطرأوالعفنمننوعاكانالبيتحواثطأو

يوقفأنالمهممنفكان،المرضويسبببسرعةينثرأنالفطرلهذايمكنكان

أحدثقدالفطركانمتى-الث!دةالبالغةالحالاتوفي.يمكنمابأصرعانثاره

صحةبافتراض:وأقول..،)؟(البيتهذتمأوالثيابحرقيجبكان-ثديداتخريتا

بالتطهيرالخاصةالنراميستفرضهماف!ن-لدةفيهمشكوكإمروهؤ-الكلامهذا

بعيد.منولاقريبمنوالرقايةبالصحةلهاعلاقةلا،البرصمن

4سيلاقبجممدهإنممانممئهااإة.الخزفيلأالأوانيبتكسيرالأمر(2)

،51/12ألابنضمنهماأبضا،الباجىانعكدهاالنيالعجببةالثربعاتمن

جسدهكانسواء،سيلانيجسدهالني!وج!لهجاسةمي!صيلالىفييأتيالذي

!لاموليكية-ط!نسخةققولكا-خأأ!صردوثسيلانمجتبسهء-أو!لانيطلق

!رجل،لدى!بي!طالعو!كس!بلالةبميشملهلمخاطع!يلا3عليقححرلا

ضيا-طابغا-يزعمهمو!أصل!مويةوريمتماكللأن،المراةالدىوالطمث

.ومقدصا)2(

مبالغاعجيةأحكد!اليتضمناللاوييئسفرمنعشرالخاصالأصحاحأنومع

صرتين:اإحلاعدلىهضي!لمالببيإنإلا،ول!لر"الرجلنجاساتناحيةمنفها

بهتنسقهـاذا)):-اللن!م/املأثوفيكية-كأصاتقو!كأ!يكتلالية؟لققرء!حدأما

نأالباجييرى)ذ((با!لاءفلئغسلأناءخث!ب"اوفليه!ر،خزفلأساءالسيلان

كما.وعقلاشرغاقبيحأمروهو،للمالاضاعةفيهالخزفيةالأوعيةبكسرالأمر

هذهتعارضخفيطرتمنالمقدساليهابقاموصريعترف..42صا:التطيقيالتفيم(1)

غبرأنهائبتالعلملأن،المريضعزلمنفيهالماضرورةلاأنفيرى،الحديثالعلممعالصرص

برصاواليرتالثابفيمجدثماتجعلمجازيةبصررةالثابوبرصاليرتبرصيفركا،ئعد

يراجع:...صاحبهبدنفيئقعاالبرصمجدثكمابثعاالجدرانفيئحدثالفطرياتانجهةمن

هذهوكلالأحكامهذ.كلفلماذامجازاذلككان)ذا:وأتول.017صالمقدصالكتابقاموص

.عجابءليهذاإن!ا؟واليرتالابلتطهيروالقراببنالذبائح

.255ص()1هاث!ةالكاثرليهميةالنخة)2(
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أنهورى،الخشبيةوالأوانيالخزفيةالأوان!بينالحكمفيالتفرقةمنالباجيتعجب

نابل:وأقول..كسرها)!(منبدلاالخزفيةاياوافمابغسليكتفيأنالأولىمنكان

تنظيفمنكثيراأيسر-بنجاستهاحكمهمصحةبافتراض-الخزفيةالأوانيتطهير

الخثسبية.الأوافي

ء4للعطاد-امرأةأوكانرجلا-اغتممالهبعدحتىالجفببنجا!ملأالعكر)3(

النريبالعجيبالأصحاحهذافيالباجيبهااهتمالتيالثانيةالفقرةهيهذه

فهخرجمنعلىبالنجاسةبالحكمتتعلقوهي،51/16ألااللاويينسفرمن

النخةفيالنصيقرل،المساءالىاكتسالهبعدحتى-نجتافييقى،منويصيلان

!يكون،بالماءبدنهكلفليغحلمنويسيلانمنهخرجرجلوأي)):الكاثوليكية

ض!لهقبلنجشايكونانهالمرادكانان"افهالباجييرى)ذ((..المساءحتىنجشا

الىلاض!لههحينالىنجتابكونان-هن!اعل-ينبغي-لكن.حسنفهو

كحعلهفيي!قلمبالماء)8(،اغنسالهبعدأحنىنجت!ايكون6ررالمرككاندان-.الليل

،)3.شيهعليهيردلم،بالماءيغ!شلانالىنجحمايكون)نهقيل:لوأما.فائدة

والزنا؟بالنجامملأوالأرمللأالمطلقلأعلىالعكص)!ا(

هووها،والنجاصةبالطهارةالمتعلقةللتثريعاتانتقادتهيواصلالباجييزاللا

منبكزاامرأةيتزوجبأنالكهنةعظيمآالزامن،1-1/2134ألافيماي!كد

للنصوضا-عليهمامحكرملأنهأرملةأومطلقةمنالزواجعليهوتحرآ،لاويسبط

هذايتزوجلا)ا:-الباجيعندالنصيقول،والزنابالنجاسة-الباجينسخةفي

.601صي!و!لة:على)؟(ءاجع

اثه.ضاء)نللياقاناصبهواثبتهماولعل.،الماهالىنجالي!ؤذا)نه:،يلاصلني121

(-51/1718ألاعااذ،الالينالفقرتينلىالكتقدالباجيويت601صى-:طماةل!ورثه!!(

ومع،بالماءغلهوتفرض،انوىاللانمنضي.يصهجلداوثوبكلعلبانجاصةتحكمان

وتفرض"بيظالجيالاتصالبعدوالمرأةالرجلنججاصةتحكمانكما.الماءالنجايبقىذلثه

عليضلماباجيلعل:وأترل..الماءللنجينلقانذلكومع،بالماءالاستحمامعلبهما

لهما.الابقةنقدفيقالهبماأكفاء،الفقرتينهاتين
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أشباهمنيتزوجفلا،نجالزنافقد.تنجستمطلقةأؤأرملةفأما،عنراءجاريةالا

كلعلىللحكموجهلاأنهالباجيويرى((قرمهمنعذراءيتزوجبل،البتةهزلاء

.)؟(زانيةعذراءغيرامرأةكلليستف!نه،والنجاسنةبالزناوالمطلقاتالآرامل

فيهكذاليهرنالحاليةالخفيالنصتعديلتموقدوهذا..701صالتوراةعل:يراجع(

فمن:والزانبة،والمدنة،والمطلقةالأرملةأما)):الكلالريكيةلفظنهوقريب-الروتاتية

ال!نقلفياخطأانهبدعوىانتقادهيلكالعادةالباجيكتابمحققصارعفاومن((يأخذلاهولاه

-:حقاثقعدةالمقامهذافيفضيلنهتناصوفد..النقدفيالحطأفي(وقحهكلا

خطأفييقعأنفهتجصررفكيف-ندرنجاإلالترراةانتاداتهفيموضوعباكانالباجيأن:الأولى

جلل.آمقافيوهوكهلا!لبب

الباجيمنيضوبرلافهذاكاملةجملةفيبخطئأناما"لفظنيناولفظةفييخططندالناقلأن:اثايخة

.آالمفاهذافيخاصة

ذلكذكرصبقوقد.توتفولنولملاالمقدس!لكابنصفيوالتطرراقعديلأن:انئة

فيمرجرثا!دانالذىاللفظهرالاجياورد.الذيالنصبكرنلافلممرارا.عيهوانديل

.؟بعدفاتعدبلهتمئميدبهبينكانتاليالنخة

هالرباحاثرفيالباجيبنقدبنبلاالحابةانخزفاتعلبل،!للههناعنالنظربنض:الرابعة

والمشة،والزايةوالأرملةالمطلقةبين"أو،العطفبحرتيأقيالكاثريكيةانخةفيانصأناذ

يلأضف.والقيمالريعيفيدالحرتهذاانبمقمى،اياربعةالأ!نافبينعلةأوجدأنهأي

واحداصنطاوجعتهماوالمشة،"الزانبةالأخيربنالصقيندمجتالتطيقيالنفبرنخةأنذلك

بوكدمما((مشةزانجةولامطلفةمنولاارملةمنلا،عنراءمنلينزوج)ا:هكذالفطهافجاه

واتطرر.التعديلاشمرارية

بانالأصنافبهنهالزواجتحربمنعبلمن،؟1/25ا!أانيةالفقرةفيماالمحققتاصي:الحامة

فقدزانيةأوأرملةأومطلقةتزوجانأنههذاوععنى.قومهبيننلهتدفيسعيهمجر،الكاهن

الأمر،وزانجةنجهالنصمفهومحسبوالأرملةالمطلقةتكرنوباقالي،قومهبيننلهدتى

الباجي.قالهماصحةيؤكدالذى

هذااطلقيئم،آخررجلاتزوجتثيم،زوجتهطلقاذاالرجلأن،4/21:4اتتفي:الادسة

اقثيدمنمزيدايحطيوهذا.تدتستلأكاالأوللزوجهاتعودانيصحلا،ماتأوالآخر

الباجي.كلاملصحة

طلققنانمنا161/18لوقا)نجلفيجاءماعلهفيالباجيكلاآ(نايضايوكدمما:الابعة

زنا.فقدطلقهاالتيتزوجوقن،زنافقدغيرهاوتزوجامر(ته

نأصحيح.الموضوعيةبعدممزلفيهاعلالحكمقبليتمهلونالزاثكتعققيفليت،وبالجملة

يكفيماالأمانةمنلدعمكانولكن،ويخطونيصيبونبثروالبدايةالنهايةفيالمؤلفينهزلاء

معحتىوالإنمافبالعدالةققمياتيالقرآيخةالقواعدوفقالآخرينومجادلةللموضوعية

اعلموالى..والعقيدةالدينفيالمخالفين
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جة4العابقضاءالمتعلقلأتاالتشربعا(5)

ثفرضهماعلبالتعقيب،والنجابعةالطهارةلتثريعاتانتقاداتهالباجييختتم

فيالمذكورةالتعليماتوهي،الإنسانحاجةبقضاءيتصلفيمااليهوديةالريعة

النسخعنكثيرايختلفلاالباجيذكرهالذيوالنص،،2321:41/أتث

فيفليكنللخلاءخرجت)ذا)):يقولفهو،وترتيباصياكةتفضلهابل،الحالية

،عسكركفييسيرربكاللهلأق،غذرتكبهلتغطيبهتحفر،حكيدمنوتديدك

وتكون،أعدائكمجميععلىوينصركمليخئصواذهبتمأينامعثمئحملوسكيمته

.((ع!نكموجههاللهفيصرتشرولادنسنجيهايكنلا.مقدسةطاهرةمنازلكم

:-وجوهعدةمنال!ن!هذاالباجيبشفد

العسكر.فييسيرأنعنمنزهقعالىاللهف!ن:أولا"أما

كيرمنتضييقعن!رتهليغطيحديدمنبوتدمجفرأناقزاحف!ن:ثانياوأما

.كانوجهبأيوالتغطيةالسزيحصلبل،فائدة

وأما.منا!سبطاهرةمنازلهمتكرنبأنبالتغطيةالأمرتعليلف!ن:ثالتاوأما

له.وجهفلاأعدائهمعلوينصرهميخلصهمبأنهتعليله

غطيئ:الدنسفيهاف!ن،يصحلا((دنسفيهايكنلا)ا:قولهف!نرابعاوأما

.دنس،)؟(فيهايظهرلا:يقالأنصوابهكانلانما.يغطلمأو

.بمكانوالدقةالمرضوعيةمنكانفلقد..الباجيالدينعلاءاللهرحم

الرابعالفرلح

بالزواجالمتعلقلأالتشريعاق

بالزوفيتتعلقوالتي،القديمالعهدفيالمذكررةالكثيرةالتثريعاتبينمن

لأ.93صالترراةعل(1)
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صبق)حداهما:لمسألتينالاالنقديةالحركةعلماءيتعرضلم،وأحكامهوقضاياه

وأبأرملةالكاهنزوج!بتحريمتتعلقوهي،السابقالفرعمن()4رقمفيذكرها

حزمابنمنكلاهتمامحازتا؟خبرىوا..سبطهغيرمنبكرأوثيب،أو،مطلقة

الزوجشقيقعلىاليهوديةالشزيعةتفرضهبماخاصةوهي،والسموألوالباجي

الىالذريةمنعليهمااللهبهينعمفيماالبكرونسبة،أخيهبأرملةالزواجمن،المتوفى

حظهوالعارالخزييكونرفضواذا..)صراثيلفينسلالهليقيمالمتوفىأخيه

.بعدهمنوفريتههوونصيبه

أخوانقام)ذا)):الكاثوليكيةللنصسخةطبقا،255:01/أتثفيالنصيقول

كريب،لرجلخارجالىالميتامرأةتعزفلا،ابنلهوليىأحدماماتثم،معا

كأخىبواجبهنحوهايقوآوهو،لهامرأةويتخذهاعليهايدخلرجلهاأخوبل

ئمحىفلا،الميتأخيهاسميحملالذيهومنهتلدهالذيالبكرويكون.الرجل

إخيهإمرإةففتضغد،أخيهامرأةيتخذقاالرجليرضلمف!3.ي!سرائيلمناصمه

في(سمالأخيهيقيمانفيوجيإخوأيىقد:وقفلثئيوخألىالملايتهبابالى

أصرف!نذلك-قيويكلموفهصديتتهض!وخف!حه-قىو!و!-سضىإسرالح!لى،

تعلهوتخلع،الثوخبضوةأخيه!ر،أليه!دم،+غم!أت!رض!لاأتيتوقال

ييتعنىل!الذ!يألرجلئصنعهكلذا:قائلةوتجيبه،وجههقيوقصق،رجلهمن

أأ-النعلالمخلوعبيت:إصرائيلفيفئدعى،أخيه

:وجوهعدةمنالنصهذاالباجيينتقد

انهامع-عليهعوقبوالاأخيهزوجةيتزوجبأنالإنسانإلزامف!ن:أولا)اما

أصلالهوجهل!-الصورةقبيحةأو،عرجاءأوكسحاء،أو،عوراءتكونقد

العقل.بضرورة

امتناعأيأانه:يقالأنإمكانمع-الخسيسةالعقوبةهذهتيينف!ن:ثانياواما

-كنعانأرضدخولمنبسيهيمنعهأو،عليهتعالىاللهيعاقبهمحزم،الزوجأخي
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.أيضا)1(اصلالهوجهلا

فيبل-أخيهزوجةالإنسانيتزوجأن)باحةفيصريحالنصف!ن:رابعاوأما

.،)2"كتابهمخالفوافقد-يحرمونه-يليبيحونهلاالنصارىأنمع-)يجابه

شقالتيوثامار،يهوذالقصةنقدهثنايابينالتثريعلهذانقدهفكاقحزمابنأما

يهوذاابنمنأولاتزوجتثامارأناذ..الرابعالمطلبمنالثالثالفرعفيذكرها

التثريع-لهذاطبقا-تزوجتمنها،ينجباندونماتفلما6،اعيرالمسمىالبكر

ينسبسوتثامارمنالبكرابنهأنيعلمكانالذي")أونانالمسمىالثانيابنه

.فمات.اللهفضربه،الأرضعلىمنيةويقذفزوجتهعنيعزلفكان،الميتلأخيه

"ضيالة6الثالثابتهيهوزايزوجهاأن-أيضاالتثريعلهذاطبقا.المفترضمنوكان

منها.تثاءمانبعدلماهيزوجهالاأننفسهفيأضمرعوذاولكقصغيرا.كانالذي

آخرالى.عوذأ.بهاليزنماحيدتها!برتئزوجهلمأنهاقداوورلتشيدة،كبرقدما

التكوين.صفرعغوالنلاثينالثدقالأصحاحقأالمذكورةثقصه

رجلامرأةتلدأنجدا:عجبهذا5:فيقولالتثعريجعذامقحزمإبنيغجب

فلعلهذا.يتزوجهاأنقبلماتقدتمنغيرهإلىلكن،إليهئنسبلاتنقىوبهأ.ين

،)4(.سمحةأمور-ؤا*-فهذه.هذهمثلكعبهمفي3وأنساباولادأتالآنفيهم

ينعمأنقبل-وق!ثريعاتهابالوراةالكبرةخبرتهواقعفمن:المغربيالسموألأما

فيهبمااحداهاتتعلق:ناحيتينمنالثريعهذاانتقدفقد-ل!صلامبالهدايةعليهاللى

التيوالمخازيالفضائحمنخوفاالزوأج،هذاعلالزوجلأخيخفياكراهمن

حذفهاتم،عليهممماللتحرزالمذكورة5:تقرلكعانارضكلتيبحدلهامحىلاجملةاياصلفي()1

ذاته.للغرضالمعقوفتينبينمافلدوكذلك،الياقليتقيم

مر،:41/112متأفيماإلديرالأخيرةالفقرةفيالباجيولعل..141ص:التوراةعل)2(

اخيهزوجةمنالحاكميخلبىزواجعلىلاعتراف،المعمدانيوحناتلقصةمن:641،92/

هيروديا.

.نحويخطأوهو،بالرفعهوأناب5:لأصلايخا)3(

.ا/172-173)4(الفصل
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المقدماالحتابنقدفىالمسد!علما،جهود؟69

تشريعاتمناليهودفقهاءابتدعهبماالأخرىوتتعلق.الرفضحالةفيبهستلحق

،255:01/ألافيماعرضأنبعدالسموألهوها..النصهذاعنمتفرعة

،:المتوفىأيالدارجأأخيهزوجةنكاحالىللرجلملخةحكمةوفيه5:يقول

ممافذلكقومها،فاديالتثمتكيهأنالمرأةعلىفرضقدأنهعلم)ذالأنه8

فكاحها.علىمجمله

أردتما:يقولأناصتحياخضز)ذافربما،ذلكمنالحياءيردعهلمف!ن+

نكاحها.

وكون،نعلهبخلغ:العرضانتهاكمنيستحيفربا،ذلكثحجثهلمف!نء

.والمروءةالبركةبقلةعليهوتنادي،وجههفيوتبصقنعلهلثيلالمرأة

كهوعل-عليهوتيقىباللقبئثبزاناستعظمفربما،بذلكاستهانهوف!ن،

نكاحها.الىذلكفيلجثه،اسمهوقبخعازه-بعدهمن

بينهماالشعفزقفقدذلك،بمعليهعرنبحيثفيهاالزهدمنكانف!ن"

هذا.غيرالتوراةفيوليى.ذلكبعد

فيالمرأةزهدتاذاأنهوذلك:وفضيحتهمخز-فيهماذلكعلهؤلاءففرع

الحر-عندالحضورألزموهثمعنها،النزولعلكرهرهاكرفى،زوجهاأخينكاح

نأحمييبنأب:تفسيرهأما،تقولأنولقنرها-الحاخاميمصثحيختهممنبمحفر

أرادلأنه،عليهبالكذبفيلزمونها..نكاحييردولم)صرائيل،فياسمالأخيهيقيم

يأمروكافهمالألفاظتلكلقنوهاداذا.منهوالإرادةمنهاالامتناعفكان،فمنعته

.بالكذب

ولعل..نكاحهاأردتما:تفسيرهأما،ويقرليقرمبأنويأمرونهويحضرونه

وجهه،فيوبصقها،به)خراقهاوأما..يكذببأنفيأمرونه،ومناهسؤلهذلك

الزموهحتى،يكذببأنوألزموهعليهيكذبوابأنكفاهممالأنه،التعديفغاية
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-:الشاعرقالكمافصاروا،مجنهلمذنبعلعقابا

،)؟(العقابجانيهبغيرفخل!!!قومسفهاءجرهوجرآ

وصدق،سمحةبأنهاالتث!ريعاتهذهوضفحيئماحزمابنصدق..نعم

بعضعنمعرب)فصل:عنوانتحتالثريعلهذانقدهجعلحينماالسمرأل

ليزيدوهاالمقدسالكتابمفرواجاء،ومخازفضائحواللهفهي..،فضائحهم

بطلةواعتبروها-زوجهابوالدللزناتدبيرهافي-ثامارعندافعواحينماشناعة

لزوجهااع!مداقامةالشريعةتطبيقالىتهدفبل،لذاتهاالشهوةتقصدلا،مغوارة

الاصرائيلى.الثمعببينالمنرفى

منمقتبسالتشريعهذابأنالكاثوليكيةالنمخةتعترفا3الشريعةهذهوما

عندالنظامهذاكان5:بقرلها،255:51/أتثعلتعلقفهي،وثنيةأصرل

العائلة.ملكثباتوتأمينالشلتخليد:الىعدتوكان،والحثيينالأضوريين

.)2"،،4أراراعوثقصةفيوالثان!138أتكثامارقصةفيبارزالأولفالوجه

البطولةصفاتعليهاويسبغون،ثامارعنيدافعونالذينلهؤلاءواقول

حبانلفيحماهاأوقعتحينماهلا؟هدفهاثامارحققتهل:الشريعةآواحزا

اللذينالتوأمين-وزارحفارصانالراقع؟)المتوفىلزوجهانسلاأقامتبهاالزنا

حتى)أونان،الثافيلزوجهاولااعير،الأوللزوجهاينبالم-الزناهذانتيجةكانا

..ناحيةهذه..المتوفىزوجهانسلداحياءالس!ريعةتطبيقالىترميكانتانهايقال

مرسىقبلشريعةوجود-نصرصهمحسب-القصةهذ.تثبتاخرىناحيةومن

حيناقسمىكماال!لؤزواجأو،حينايسمونهاكمااالحبورة،ثريعة،طريلبزمن

انذقيالكبرالجد،يعقوبزمنفي،الأواثلالآباءزمنفيمرجردةهيها،آخر)3(

الطببلأب-الهائ!فيالمحنقبترلكما-المريوايت..؟06-؟95ص:الهودآانحا(؟)

فلا.صارولهرنه،المني

.593ص(1)هاثى:الكائويكليةانخة2()

االحبررة،-ثريعةلكا!ويكيةنخةتميا271ص)2(هاثىفي8،ول8اتكعلتمليقهافي)3(
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المقدكلالحتابنقدفيالمسلمينعلما،جهود893

شرائعهناكتكنلمأنهيزعمونالنسخفيأحدمجادلهمحينمابالهمفما.ينبونإليه

ا؟موصىقبل

يقول،18/16ألاففي،الزواجهذامجزماللاويينسفرأنالعجيبومن

وفي((أخيكعورة)نها،تكحفلا،اخيكزوجةوعورة)):الكاثوليكيالنص

فيوأيضا((أخيكعورةفإنها،أخيكامرأةتتزوجلا)ا:التطبيقيالتفسيرنسخة

ارتكبأخيهزوجةاتخذرجلوأي):الكاثوليكيالنصيقول0/21،2ألا

التطبيقي:التفسيرنسخةوفي،عقيمينفليموتا،أخيهعورةكشففقد،نجاصة

كلاهما،أخيهعورةكشفلأنه،نجاسةفذلك،أخيهامرأةرجلتزوج"و)ذا

فينصا13الشديدالتعارضهذافييقولونفماذا..نسلا"ئعقباأنغيرمنيموتان

يلزمالتثنيةفيوآخرالقعل،علىرادعةعقوبةويفرضباتاتحرركايحرماللاوسسفر

الإضكاللهذاحلإلىالقوبميصلأنوفى.الفعلعدمعلىعقويةويفرضتاتاالزاتا

الجحيم.الىالنصوصلمذهالمزعرعةالقداسةفلتذهب-يصلواولن-وغيره

الخامىالفرلح

بالعقوباقالمتعلقلأالتثصريعاق

نصوصفيبالعقوباتالم!تعلقةالتثريعاتمنكئيراالنقيديةالحركةعلماءانتقد

العقوباتأولهما:يتناول:قسمينألىالمواضعهذهتقسيمريمكن،القدييمالعهد

اعا!العقوباتالآخرويتناول،معينينأشخاصأوشخصعلالموقعةالفردية

كله:الشعبجانبمنالجماعيالعصياننتيجة،كلهاالجماعة

الفرديلأ:العقوباق(أ)

بالآخر،الباجيالدينوعلاءبأحدهماحزمابنتكفل،اثنانموضعان

ترتيبأمن89ص(131هاث!في2،،22/اتعلتعليغهافي،اللفة"زواجوتميه=

...(الجديدالعهدبدايةعندللصفحاتجديداترقطتدأالكاهلرلييهةالنمخةلأن،الجديدالعهدصفحات

.الهردإفحاممن581ص،والحالرصالبامى"فصةبت!ميتهاالهودعنيخقلالمغربيوالمو(ل
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والزنا.القتلجريمتيعلفرديةبعقوباتويتعلقان

فملفا:وسبعينسبعةلامكقاتلومق،أفمعاىسعلأقاسقاتلمقالانققا!)1(

قاتل،)قايينذريةفمن،23،2-44/أتكيخ!عجيبوتثريعغريبنص

يخاطبوهريتفاخرثم،قتلجريمتيارتكبالذي،الامكيأقي6"هابيلأخيه

قتلتاني)):-التطبيفيالتفسيرلنسخةوفقا-قائلآ)صلة"و،أعادة:زوجتيه

ينتقمدف!نه،أضعافسبعةلقايينئنتقمكانف!ن،كرفيوشاباجرحنيبرجلا

وهو،سبعةمرةصبعين:الباجينسخةأوفي0((ضعقاوسبعينصبعة"لامكا

الربوعاقبه،أخاهقتلأنبعد-قايينأنمن،اه:4/13أتكذكرهماالىل!ر

اللهفأعطاه،جريمتهبسببالناصأحديقتلهأنخاف-والتثريدباللعنةذلكعلى

بنبرا.ننكلنمنعشلامةكذلكوأعطاه،أضعافبسبعةفنلهممنب!فمبأنعهدا

ضعقا.وسبعينبسبعةقتلهحالةفي-لهسئ!مقمبأنهلامكيتفاخروهنا،قتله

جدهبقتلضفف)ذاهأنهجهةمن،الغريبالتثريعهذامنالباجييتعجب

صبعينالىغيرهبقتلالتضعيفوجهفما،سبعةالعملالمتقتلالصالحلأخيهقايين

التضعيف؟منالحرمةهذهمئلنفهفيللمعصيةقتن:وأيضا13..صبعةمرة

فيها،تحاهلهالااللهمعصيةفيالإنسانيوقعيكادلاف!نه،يفعلهاأنبحالةيليق

.صبحانه)ا"افهعفوجنبفيواستضعانها،بهاواصتهتاره

الكفبقاموصقالهماذكرمنهنابدلا،الفهمحقالباجيكلامئفهموحتى

لامراتيهقولهاما...):يقولوذريتهن!هذكرفبعدهذا،"لامكعنالمقدص

العبرانيللشعرصادقامثلايعتبرفممالثتذخي"وفتىلحرحيرجلا"قتلت

:رئيسيانتفسيىانلامرأتيهلامكوجههالذيالخطابولهذا.23،/4أتك

منيقلانيقصدكاقأنه:والثاني،النفسعندفاعاالقتلعلاقدمأنه:الأول

التيالآلة،للصولده"تربال"اختراعبمناصبةوذلك،ضرربأقللهيتصدى

37.صاتوراةعل(1)
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عزمعلىيدلابأبئالشعورهذاتفسيرالبعضحاولاوقد.الانتقامسبللهئيمضر

نأعلىالمفسرينمعظملمجمعولكن.المشروعةطرقهفيالسيفاستعمالعلىلامك

حمايته،تحتاللهوضعهقد-رجلاقتلالذي-قايينكانف!ذا،بنفسهيفاخرلامك

ئننفمف!فه-السبفهذاوجدوفد-لامكفإن،أضعافسبعةلهئننفمبأنوأوصى

.)؟(418:4،2/أتكوسبعينسبعةله

النصيزدلممتهافتساذجكلامأنهوالحق،للنصتفسيرأنهالقوميزعمماهذا

غرابة.أوتعقيذاالا

عقيمين4يموتابانبزوجلأعهةيزنيمقالعك!على)2(

منبمعاقبةيقميى0/20،2ألافيمذكورغريبوتثريعمفهومغيرحكم

يموتان)):التطبيقيالتفسيرفسخةبتعبيرأو،عقيمينيموتابأنعمهبزوجةيزني

زوجةضاجعرجلوأي)):الكاثوليكيالنصيقول((نسلائعقباأنغيرمن

-!أ،عقيميئفليموتا،وزرمامجملان)كما.عمهعورةكشففقدعمه

إخيهاذوجفةلحزوجعنعلىض!يالحكبمتقعيبالحاليةالنسخفيوللنصوص

ايرتااكلضسمهايفبميش!حبحزيمعيي!!!ييقأعتم!اتيالنسخفىفيلم13لم02لأر

التئريعهذاعلى.يعقبحزمأ!ق2لأسوقظدقكلنو؟نا..ة!الوبزو!بالبنت

ذ)،معناهئفهملاكلاماتوراتهممنعليهمتخرنرلاثئايمصل!)كنأ:قائلآالعقأبب

وعدنا،فيهيختلفلمألمكانهذألكن،أرادمابهاللهأصابقد:يقولأقن!قاتق

ولايفهمونهلاعملاالناصاللهيكلفأنالمحالومن،ئفنرمةمكففةشريعةلأنها

تفاسيرهمعليهتعفقفلمهذاأدركواقدالقومأنويبدوبه)2"الأمرمعنىيعقلون

.القبورصمتعنهوصمتوا،ب!ئيء

الجماعيلأ:العقوباق()ب

نتيجةكله،الشعبعلى-نصوصهمحسب-بهاالربحكمعقوباتهي

.08هص:المقدصالكابقامرص(1)

.1/291:الفصل()2
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خالفراهم2انبهاالربتوعدهمعقوباتهيأوكلها،ا:لماعةمنوقعانحراف

المستقيم:الصراطعنوحادواشريعته

الشريعلإ:مخالفيعلىاللعناق1()

الىموسوصيةمن:2711،26/أتثفيماأيضاوالباجيربنابنيرصد

جبليصعدونأسباطصتة:قسمينالىعثرالاثنىالأسباطبتقسيمالشعب

فيأرراجعاللعنةلإعلان،"عيبالجبليصعدونوستة،الشعبليباركوا،)جرزيم

اللاويينالكهنةيقفثم،33-8،34/يش،1/192تث:أيضاالصددهذا

دعانهمعلبؤمنكذوالشعب،عالبصوتالتاليةعرالاثنىاللعن!اتلاعلان

تمثالايصنعالذيالإنسانملعون)):هكذاالتطبيقيالتفسيرنسخةفيوالنص

ذلكلأنالخفا?فيللعبادةوتنصبه،نخاتيداتصنعهمما-مسبوكاأومنحوتا

يستخفمنكلملعون..آمين:قائلينالشعبجميعويجيب،الربلدىرجى

أرضبحد!وديعبثمنكلملعرن..آمين:قائلينالشعبجميعويرد،وأمهبابيه

طريقه،عنالكفيفيضلمنكلملعون..آمين:الشعبجميع2ويقول،جاره

واليتيمالغريبحقعلمجورمنكلملعون..آمين:الث!عبجميعويقول

لأنه،أبيهامراةيضاجعمنكلملعون..آمين:ألشعبجمغويقرل،والأرملة

ما،بهيمةيضاجعمنكلملعون..آمين:الشعبجميعويقول،أبيهسزيكشف

أبيه-ابنةأوأمهابنة-أخثهيضاجعمنكلملعون..آمن:الث!عبجميعويقول

الثعب:جميعفيقول،حماتهيضاجعمنكلملعون..آمين:الثمعبجميعوكول

ملعون..آمين:الشعبجميعفيقولا،الخفاءفيصاحبهيقتلمنكلملعون..آمين

منكلملعون..آمين:الشعبجميعفيقول،بريثةنفتماليقتلرشوةيأخذمنكل

.((آمين:الشعبجميعفيقول،بهايعملولاالشريعةهذهكلماتبطيعلا

عل-النصلمضمونالس!ريعةالإشارةبعد+الطبريربنابناهتمامينصب

فيرىللثريعةمخالفكلعلىتصب.اللعنةأنها)ذ،الأرنجحعلىمنهالأخيرةالفقرة

يلعنواأنعلىوحملهم،باللعنةعئهإلامنهمأحذايذعالمالحكمهذاأنربنابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدصاالحتابفقدفىالمسلمينعلما،جهود-!ا.2

البوارالىفصاروا،مخالفينغيركلهذلكفيطاثعينمجتهدين،بعدهممنأعقابهم

الغلبةرائحةيرمجواأنقبلمنالشاملةاللعنةوالى،الداربههمتستقرأنقبلمن

.،)1،والسعة

يبدأولكنه،أيضاالباجيانتباهلفتتالتيهيالنصمنالأخيرةالفقرةوهذه

"والكلام:موجزاالنصعرضبعديقولهوها.أخرىجهةمنالنصبانتقاد

جهتين:منعليه

قطعاالمقصود-المفيدطريقهكانبل،فائدةغيرمنتطوللهذاف!ن:-اولاأما

أئا..كذايقولمنملعرن-سبحانهاللهيقولأن-تطريلغيرمنوجهإبلغعلى

مأاجابةعليهايترتبهلئعلمولا،دعائهعليوننتنويأمريدعواتنيأمرأنه

.فاندةغيرمنتطويلفهذا،لا

جميعويتبعيستقيملاقنيكونملعونا)):الأخيىفيقولهف!ن:-ئانياأما

بأنهملهمأمزهر((آمين:كلهماصرائيلبنروليقل،بهاأوصاكمالتي،اللهوصايا

لأنه،اللعنةهذهمنأحدبسلملاف!نهلعشها.علكلهموبزئنون،أنفسهمبلعنرن

منلهبدلابل،تعالىاللهوصاياجميعويتبعيستقيمانالبثرمنأحديقدرلأ

.")8(حالهبحسبتقصير

:أمرانالنصهذاعلالكاثوليكيةالنسخةتعليقاتفيالانتباهويلفت

)صرائيلبنويعيرأنبعدعليهمذبحببناءموصىأمرالذيالجبلتحديد:-الأول

.201صوالدولةالدين(1)

صحح.الجزئهلهنهنقدهفيبالغاكانالاجيان.اعلمواثه-واحسب..421صالتوراةعل)2(

لاهذاولكن،المثاليةالكاملةبالصررةأوقاتهجمغفيالريعةوفقييرأنيظيعلاالإنانأن

لانينماالكريبمالقرآنوفي.وكذابكذايخالفهامنعقابعلالنصبمالة-أرىيخا-لهعلاقة

تازاكدخلةخذوذةءؤيتغذؤزسونةءآدتة!غميؤنف):تعالبولهئلاذلكمن.لهاحصر

الإنانيرتكبهامعصيةوكل،(،41)الآية؟الناءأصررةامهيىغذاصثؤتةريخيقاخلدا

كلأنذلكمفىفهل،الأضكالمنثكلتحالاثهحدودعلوتمدياورصولهالهمعصيةتعتبر

.!!المهينوالعذابانارفينحلدعاص
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)في:التعليقيقولا.،274/لاأ3")عيبالجبلأو،)جرزيمجبلأهوالأردن

جبلعل))فلديناالعبر"يالنصفيأما،((جرزيمجبلعلى)):السامريالنص

الذىالجدالبسببئذلالذىالقديمإلنصهوالسامريالنضلعل..((عيبال

العقليدوهو،،جرزيمجبلعلىعبادخهممكانكانالذى،السامرينعلىللردتام

وهذا)1(.جرزيمجبلعلىالبركاتئتلى1/192وفي-1213.الآيتينوفي.القديم

لمقتضياتوطبقا،والأهواءللرغباتتبعا،والتحريفبالتبديلصريحاعزاف

المذهبي.الصراع

11:62المفطعفي5:النعلبىبفول..روابنبنببننلفبقفبهالنصأن:الثافي

يتناويان،فريقينالىالأصباطئفئم(-13)12الآيتينفي(1):احتمالينبينتونيق

لفةعثرةاث!ياللاويونيتلوا26(:1)4لأياتقي21(-ءواللعتاتالبىكاتفي

نحتلفةنصوصمنحزيجا-لاليالتصفأأي.-أمينس!:بعليهاالثحعبمح!ب

المفطعفينمبز)ذ.أنها،دوما!ائولبكبةالننىقبرؤأعروهو.لهاطيةوصيخة

الخمسةالأصفارنصوصصياغةفيأصهمتالتيالمختلفةالتقاليدبينالراحد

ميزأتهمنهاتقليدولكل-الاشزاعتثنية-الكهنوقي-الإيلوهي-اليهوي:وهي

قدمتهالذيالمدخلإلىبالرجوععيهاالوقوفيمكنالتي،وعباراتهواساليبه

الخمسة.الأصفاريديبينالكاثوليكيةالشخة

ألهلأهبالتهرحاللأفيوالفعنماءوالجزبوالبواسيربالقرحةيقوعدمرالرب)2(

اجنبيلأ4

التنبيهسفرمنوالعشرونالثامنالأصحاحمجفلفقرةوخمسينثلاثمدىعلى

التيواللعناتالعقوباتمنمتعددةوأنواعشتىبأصناف:2815،68/أتث

عبيدةابياختياريقع..بزعمهمبها)صرائيلبنيوتعالىسبحانهاللهيتوعد

.893ص)3(،)2(هاثى:الكاهلويكيةانخة(1)

ننه.المرجع(2)
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،..الإعلام-ةكتالتصاحبيأت!نم.عليهاويعقبنيصدها!ا-!لاالخزرجما

-.وضوحاوبزيدهوعذبهينقحهماعبيدةالماكلامالىليضيف

الكاثوليكي:النصيقول،2851/أتثباللعناتالخاصةالفقراتمطلعففي

بهاآمركأناالتيوفراثضهوصاياهحافظا-الهكالربلصوتتعممعلمدان))

النصيذكرثم((..وتدركككلهااللعناتهذهعليكتأقي-بهاتعملولماليوم

وهيعبيدةأبواحتارهاالتيالفقزاتتأتيأنالى،المختلفةواللعناتالعقويات

والجزب،والبواسير،ممربقروحالرب))يضربك:28،27/أتثتقولا

فيغتصبهاامرأةتخطب)):2810،3/تقولثم((..مدابىاتهاتستطيعفلا،والحكة

.،غيركويضاجعهازوجاوتتزوج:الخزرجيأعند((00آخررجل

والقزنبالقغتصريحكلهاالكنايةوهذه5:الخزرجيعبيدةأبويقول

زنمة،،فطمة،كلهمالقوميكونانلاما،فيهاخللايكرنأنف!ماوالزنم)1(

أعدائه،منللانتقامالعذابمنخلقهماأنراعبزكتعالىاللهيقومفهل..قرانين

بنوكاندان.الفواحشبهذه!موصىالكريمنبيهلصنأنعلى-قوعاويهدد

.،)2(العيانكابرافقدالأجنببةالآلهةيعبدوالماضهميقولرناصرائيل

ويؤكد،القبيحةالألفاظعلىكابروا،أالإعلامكتابصاحبالقرطبيويركز

1(

2(

معنىفهوقريب..الرضاعكهقطقت:فطماالمرضغفالضب:يقال،القطع:اللنةفيالقغ

الزنيم:ونه،معلقةفزكهائةاذنهمنقطع:رنماالاارالبعيرالرجلزنم:يقال)ذالزتم،

فيوالقرن..ضز.أوبلؤصهالمعروفالنم:ايضاوالزفي،منهمولىبقوأالملحقوهوالدعي

الحجبينالجمعوهو:القرانونه.جمع:الي.يلأوبافى.اليءقرن:الجمعاصلهاللغة

.نرق،منز،مطتمواد:فيالوعيطالمعجم:يراجع،الزوفيعقدايضاوهر،والعمرة

من)3(أهامىضامةعمد/الدكوراصتاذناولرح..452صالحزرجيعبيدةأبكاب

ء)ناليهوديننراتوراةفيجاءماأنعيدةابريرى5:قائلاالحزرجييقصد.ما،ذاكاالصحيفة

فيمتمثلا،العذابعليهمويصب،رحمهعنهمفيمغاالهيغضب+اللهغيرأخرىآلهةعبواهم

أمهلأن،ايهلغيري!بزنيمدعيجليخخرج،بينهمالفاخةائاعةوفيينهمتثرأمراض

عدواقدانهمقزكدكبهمنصوصبانفاواضف.6الزوجيةفراضعناجبيرجلمنبهاتت

فاخ!.انجاءأنهمنصرصهمبمفنمىذلكعننجتيكئبرةمراتاخرىألهة

http://www.al-maktabeh.com



554الأولالباب

بنيتوعدتعالىالله)أنالنصفمضمون،يقبلهاأنيمكنلاالصحيحالعقلأن

لذويينبغيلا،الفواحشمنأنواعبثلاثة-منهماللهغيرغتذقن-إسراثيل

نألهمينبغيكانلمابهاوتلفظوامروءضهمأصقطبراولو.بهايتلفظواأنالمروآت

أحدبذاعليلزمهماضهمثم.لفحشهالوعيدذلكينفذواأنولا،بهايتوعدوا

ذلك-عنتعالى-اللهعلىكذباأوباطلاالكلامهذايكونأن:أحدهما:امورثلاث

الأدواءبهنهئينلأن-اثهغبروعتذمنهمأضركقنكل-أصرائبلبنريكونأو

زفا.بنييكونواأنأو،الثلاثة

بعدالأوثانعبدواوأنهم،باللهأشركواقدأنهم:يتكرواأنعلىيقدرونولا

زنا،بنيكلهميكرنواأن-محرفاالكلامذلكيكنلمان-ذلكمنفيلزم.موصى

.6)؟(الكبرىبالفاحثةوموصوفين،وقزحانين

هن!ا)طارفيالفدبمالعهدنضمنهاالنيالثربعاتنفدعنالحدبثيشهيعذا

-الهجريالابعالقرنكايةحتى-الكرامعلطناجهودلعرضالمخصصالمبحث

.(المقذسالكاب)بالمسمىالكتابمنالأولالقسمهذاقننقدفي

القديم.العهدمتننقدفيآخرنقديجانبالىالتاليالمطلبفيوأنتقل

هنهفبحعلبالنركبزمهنمبنوالقرطبىاضزرجيكاندان..91-8919عى:الاعلام)1

من:52،57لم281فيماذكرافياليتهما،بهاالتلفظمجردمنالمروءةذوكطونفور،العقوبات

فالرب..قراءتهابمجردعليهايغمىوقدبالفثانوتصيبالنفرستقزز،بثعةضنيعةعقوبات

مدنهمأصراربيهتقطشديداحصاراتحاصرهم،بعيدمنأمةعليهميلطبأنيتوعدهم

كلها،مدنكفيلمحاصرك)):-الكائوليكيلنصوضا-قولهالكانبيضيفثم،مخةانالعالة

يعطيكالذينونجاتكسكلحم،بطنكثمرفتاكل.اباهاالهكالربيمطكالتيأرضكلفي

والمرهف،فيكالرقيقالرجل.بهعدوكيضايقكاللىيوالضيقالحصارفيللاهمالهكالرب

قديكونالذيننجبهمنبقيوماحضنهفياقيامراتهويلىاخيهاللزينظر،جداالحاسية

والفيقالحصارفينيءلهيفىلا)ذ،بأكلهمالذبنيهلحممنهمأحدابعطيفلا،ادخرهم

ناتحاوللمالتي،الحاصهوالمرهفة،يخكالرقيقةوالمرأة.كلهامدنكفيعدوكبهيضايقكالذي

وتهاوانجهاحضنهافيالذيالرجلإلىبزتنظر-ورفتهاالمرهفحسهامن-الأرضاحمصهابطا

كلالىبعوفيصزاتاكلهملأكا،تلدهمالذيناولادهاولمل8رجلهابينمنالخارجةثيقالالى

11اطهصبحان((..مدنكفيعدوكبيضايقكالذكطوالضيقالحصارفيشيء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدسالحقالانقديالمسلمينعلما،جهود!ا65

بعالمطالمطلب

العقليقبلهالانصوجما

فيالنصرصمنكثيرا-البحثموضوعالفزةفي-النقديةالحركةعلماءرصد

التفكبرمقتضياتمعوتتعارض،العقلبهيقفيمامعتماماتتصادم،القديمالعهد

هذافيداخلالسابقةالمطالبفيذكرهمفىماكلف!نالحقشئتدان..السيم

ا!االقداسةنجبةالاباءكليأبيانالمستقيموالتفكيرالسليمالعقلف!نالإطار،

:فصوص

رأينا-كما-التناقضيكونوأحيافابلالآخر،البضمعبعضهابتناقض،

،الوا-االفقرةداخل

مثلها.ز،يقعأنالابتدائيةالمرحلةتلميذيستحيحسابيةأخطاءوفيها،

منأنفسهمالبصري!شنكفماالذميمةالصفاتمنوجلعزاللهالىوتنسب!

بها.الاتصاف

ورصله-اللهأنبياء-المختارةللصفرةيجبمامعتتنافىضنيعةأضياءوتتضمن5

العصمة.من

تكرنأنيمكنلابأنهاالعقليقطع،غريبةآوأحكاعج!يبةتثريعاتوبها،

حكيم.الهيتثريععن5صاد)

يقبلهالانصوصمنعلماؤنارصدهماصيتناول-اذا-المطلبهذاياالحديث

-يكتفونلاكانواالكراموعلماؤنا.السابقةالمطالبفيإدراجهيمكنلامما،العقل

وأالألوهيةلجلالمنافاةأوتناقضاتمنف!يهامابرصد-للنصرصنقدهمفي

الحادثةوقوعتشبعد،عقليةبصورةيناقشونهاأيضاكانرابل،الخ..الأنبياءعصمة

بالنقد.يتناولهالذيالحكمأو

الحسابية،بالأخطاءالخالصالمطلبفيتقريباالساطعالنجمحزمابنكانوكما

http://www.al-maktabeh.com



!ا.7-الأولاالباب

كيرهمندمماماتهناتوجدلااذ،المطلبلهذاالساطعالنجمهنايعدالباجيف!ن

شاركمواضععدةسوى،الهجريالسابعالقرننهايةحتىالنقديةالحركةعلماءمن

العلميالجهدئعاهذاعدافيما.الخزرجيجمبيدةلأي!واحدومرضعحزم،ابنفيها

الفذ.النحريرالعالمهذاأفكاربناتمنالمطلبهذافيالكبير

تصنيقاالهائلالعلميالجهدهذابتصنيف-سطررمنيليفيما-وصأقوم

نفسهالوقتفيومراعتا،النصبنناولهالذيالموضوعحسبأي،موضوعتا

-:التاليةالفروعفيوذلك،والأحداثالأصفارترتيب

الأولالفرلح

والمكويقالغلققصلأفي

التالي:النصعلنصرصعت!هناالباجيانتقد

4والنهاو!مالليلبالنوروالظلاريتعلقما(1)

الكاثوليكية:للنسخةوفقا-بفولالذي-14،5/؟قكفيعاالباجيبننفد

النوراثهوسثى،والظلامالنرربينطهوفص!"حسنالنورأنالهأ).-ورأى

والظلمة:الباجيأعندلبلاصماهوالظلام،نهاز!!النور،وروعأ:الببيأعد

..ليلاإ((:دعاها

-النورخلقعند-كاناوالظلامالنورأن-البانجييرىفيما-النصفظاهر

وليس-وال!ثصعيرالحنطةكاختلاط-ليتمئزابينهمافصلالىفاحتاجا5،مختلطبن

نحتلطاناكماعنفضلا،أصلاالظلمةمعهتوجدانيمكنلاالنورف!ن.كذلك

نأبمكنهلا،مثلاصراجامظلمببتفيأوقدفنف!ن.ببنهمافصلالىبحناجاحنى

انعدمتبل،بينهمافصلإلىفيحتاجانونررسظلنةالبيتفياجتمعقد:يقول

لافالنور،النررغدئمالظلمةأن:وتحقيقه.فيهالراجللقادبمجردالبيتظلمة

بينهما.الفصلإلىيحتاجحتىغدئهمعهيجتمع
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المقدماالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود!ا.8

ف!ن3(ليلآ:دعاهاوالظلمة،نهارا:النورالثهودعا)):يقالأنيحسنوكيف

منوالنورالظلمةبمجردوأكما،الأولاليرمفيمخلوقانوالنهارالليلأن:ظاهره

فيذلكبعددكركماالرابعاليومفيالاتوجدلمالشص!ف!ن،شمسغير

كما-الشمسبنورهوانماالنهارأن:عفولنا-بضرورة-نجدآثامع.،.1/419:1أتك

لاأمروهذا،الثمصىنورإلاليسالدنيافيللظلمةالمقابلوالنور.ا-لكماءذكره

.النهاريوجدأنيمكنلاالشمسوجودفقبل.فيهيكابرأنلأحديمكن

والنهارالليلأناللفظظاهران:أحدما:سؤالانهوبالحقيقةالسؤالوهذا

خلقت)نما-النهاروجودعليهاالمتوفف-الث!سأنمع،الأولاليومفيمخلرقان

الراقعنجدأنامع،الشمسنررغيربنورالنهارأنتوثانيهما.الرابعاليومفي

.")1(بخلافه

والعنب4بالنباقيقعلقما)2(

للنصوفقا:يقرلالذي،1-1/112أتكفيماأيضاالباجيينتقد

ثمرذاوشجرابرزا،ئنررزوتقلاغثنتاالأرضلتنبت:اللهوقال)):البروتستانتي

عشباالأرضفأخرجت.كذلكوكان.الأرضعلىفبهبزره،كجنطثمرايعمل

أنهذلكاللهورأىكجنصه،فيهبزرهثمرايعملوشجراكجنسه،بزرايبزرؤبقلا

.((...حسن

وشجراوبقلاعشباتنبتبأنللأرضالإلهيالأمرهن!منالباجييتعجب

جنسهمنضيءقبلهيوجدلميومئذالأرضئخرجهالذيأنمعأكجنسهبزرايبزر

له.جنستقدآغيرمنمبتدعنباتأولهوبل،بهلثهحتىوشبهه

الأرضخلقعنءوجودهبعد-اللامعليه-لمرصىإخبارهذاإن:قيلفإن

الموضع،هذافيالأصليالأولالؤالهالباجينىوقد.ييربتصرف.2.ص:اترراةعل(1)

بينهما.الفصلالىالحالقواخاجوانررالظلمةاختلاطمالةوهر
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..حصصذبهيثبئهوشبيهجنسللنباتؤجدتدكانموصمىوجردوبعدونباتها،

الزمانذلكفيصدرالذيالقولعنلموصى)خبارهذالأن،هذايصحلا:قلت

لعدم،الزمانذلكفيالقولهذاصدورولا.يحسن،والتكرين،الخلقزمان:أيأ

وجودبعد،موسىزمان:أيأالزمالطهذافيخشندانالزمانذلكفيالجنس

حيتاناا"وأبدع)):الخامساليومفيقولهفيالجوابطهذايصحدانما...الجنعى

،11،2/أتك((كأجناصهاألمياةأخرجتهاالتيالحيةالدبائبنفسوكل،عظيمة

..الباجياللهرحمصابق،)؟"قرلعنلا،سابقفعلعنيومئذلموصىإخبار"ف!نه

وموضوعيا.مرفقا-والله.كانفلقد

بالن!وور4يتعلقما)3(

هي:النجرآوظيفةانمن،!::/116/أتكيتضمنهماالباجييرفض

:يقولالبروتتانتيفالنص،والظلمةالنرربينوالتمييز،والنهارالليلفيالتحكم

الليلعلولتخكم،الأرضعللتنيرالحصماءتجقدفياللهجعلهاوالنجوبم))

.((...والظلمةالنوربينولتفصيلوالنهار،

فيهلهاظهررولاأثرولاالنهار،عللهارياسةلاالنجوآأن)الباجييرى)ذ

النهاررياسةأماالقمر..أيالأصغر،كالئيرخاصةالليلعلرياستهابلأصلا

ما)نماوالنهار،والليلوالظلمةالنرربينيميزالذيأنكما..خاصةفللثصصى

النجومتميزالتيهيالليلظلمة:الحقيقةفيبل-ذلكقبلذكرهكما-الئيران

فالأمر،والظلمةالنوربينماتميزالتيهيأكالايخفيها،النهارونرروتبيها،

.")2،بالعكس

:واحدةعنماثسقىكلهاالأركا)4(

النمخلفظعنيختلفالباجينسخةلفظانومع5،.2/أتكيقرزهماهذا

.2:ه23صأيضالراجع..22صالسابقالمرجع(1)

يير.بتمرت،42صنفهالمرجع)2(
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النسخةلفظنرىحينماوجاهتهتزدادبلتماما،محلهفيللنصانتغادهأنالاا!يئ،

ايأرض،وجهكلويسقي،الأرضمنيطلعضبابركان5:يقولابروقستانتية

منتصعدعينوكانت5:الباجيوعند"بخاروكان5:السامريةالتوراةوفي

.،الأرضوجهكلوتسقي،الأرض

عينبماءكلهاالأرضئسقىأنالعادةفي"يخمتنعانهعلىالباجيانتقادهـلزكز

وتباعدالبحار،وجزائرالمختلفةوالأوديةبالجبالالأرضلاختلاف،واحدة

نهربأكبركلهاالأرضسقيالإنسانتصورولو.بعضعنالأقاليميعضأراض!

الكلامهن!اانعلىالتأكيدمع.العادةفيمتعزرالوجده-مثلا-كالن!يلييأوضفي

العالمخلقلبيانئشقولم،خلقهفياللهصنةعلالأولالحلقكييةليياثأسيئ

لغرضالأنبباءمعجزاتفيبفعلكماالعاثةعنالحارفهالالهية2لقدرةب!طهار

.الثر)1"الىالرسألةدعوىفيتصديقهم

كجق!لأ8أثجنلألأظا51!

و،ليوتصتج!ة:المكائوليكية-قيطنصيقول)ذ2،8/إتكفيكريةصتطعه

فيالفردوسلأأ!وفصبالباجيشالأوعن!دضرق!عددفيجنةألالهالرب"وكرص

فيالذكيور"جت!ةهإلقطنفسههوالباجيعندالمذكور،الفردوس)ولفظ..،،عدن

وجميع-السبعينيةاليونانيةالترجمةأنالكاثوليكيةالنسخةتذكر)ذ،الحاليةالنخ

،)2(.)الفردوسب8"جنةلفظتزجم-لهاالتاليةالزجمات

نأكما؟الجنةفيالجنةتوضعكيف)ذ،النصهذامنالباجييتعجبهنامن

فلماذاكلها،وا:لهاتوالغربالثرقيقابلالأرضفيأوالجنةفيثيءكل

)3(.3الجهاتبقيةعللهمزيةولابالذكرالرقتخصيص

بالاضطرابشعرتقد،النصعلىتعليقهافيالكاثولكيةالنسخةأنويبدو

يير.بتصرف،92صنفهالمرجع()1

.71ص)6(ها!ىيراجع:الكائريكيةانخة)2(

.03-92صانوراةعليراجع)3(
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بعدالنصوصأنفذكرت،والجنةعدنبين،201/أتكوفيفيهالتمييزعنالناتج

6)؟(.عدناجنةعبارةتأتيبلالتمييز،هذاالىتعدلمذلك

4الأنهارط!يقعقبالجظمتصللأالأرض6()

-يقولالذي،201:41/أتكفيماعلالتعقيبفيالباجيحزمابنمثارك

هناكومن،الجنةفيسقيعدنمقيخرجنهروكان":الكاثرليكيللنصوفقا

وهو،،النيل:السامريةافتوراةأفيفيشمونأحدها:اصئم:فروعأربعةفيصيريتشعب

المقلهناكجيد،ا،رضتلكوذهب،لذهبحيثالحويلةأرضبكلا!يط

واصم.اط-خمةأرضبكلالمحيطوهر،جيحون:الثافيالنهرواسم،الجزعوحجر

حذاقل،التطب!يقي:همت!م!عيرونسخةإبروتستانتيةاالنصأفيدجلة:الثالثالنهر

((.الفراتهوةابمالروالنهرأضرر،شرقيفيالجاركطوهر

نحناضيااالأرضأن)منالنصظاهريقتضيه!ماع!تالباجياهتامينصب

كانولرأرضنا،إلىالجنةمنالأنهارتجريأنفي!مكنالجنةضإبخأمتصلة-عليها

السنيئ..تطاولامعضا؟)ا/ز.ورنغ!الناسبعضبالجنةتصللاكذلك

،ض9بالأمحيطةالجنةأنوهي!ئتها:الأكارهذ.جريانحالظاهرن!نرأيضا:

وهو،الجنةوسطفينحنذنمرن،الجنةوصطفيءفيهانحنالتي-أرضنافتكرن

.الفساد)2،ظاهر

نهركلمنبعضرحفيأفاضحي!نماالجغرافياعلمفيبراعتهقظهرحزمابنأما

كاذبةالنصوصهذهأنذلكمنمستنبطا،رائعةتفصيليةبصورة،ومصبه

نأيمكناعزاضا-والإفحامالجدالفيكعادته-حزمابنيوردثم..مفضرحة

:قالأنه!نبيكمعنصحفقد:قائلقالفإن...ه:فيقولالخصومبهيتمسك

.71ص)6(هاثىيراجع:الكانريكيةانخة()1

.03ص:اترراةعل)2(
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شكلاحقمذا.نعمقلنا:..،)1(الجنةأنهارمنوجيحانوسيحانوالفرإت)النيل

كالكوثرالجنةلأنهارأسماءوهي،أصلاتأويلتكلفبلاظاهرههرومعناه،فيه

روضةومنبريبيتيبينما،:قالأنه!عنهصحقد:قيلف!ن..أ2"والسلسبيل

ككانأنذرلأنه،نبوتهأعلاممنوهر،حقهذا:قلنا..،)3(الجنةرياضمن

العمليؤدي-فيهالصلاةوفضللفضله-المكان!وذلك.قالكمافكانقبره

اللغة:ومعهودأبوابها.منوبابرياضهامنروضةفهو،الجنةدخولاالىفيه

حسن:بخبربشرنالمنونقول.الجنةالىيضافف!نهطيبفاضلشيءكلأن

.الشبابفيالجنةرواشحالثاعر:وقال.الجنةمنهذا

منلبسفييذغنالموإضعها،ناليهود؟توراةفيالذيهذاكذلكهـليس

ودجلة،-الجي!الذهببلد-زويلةبأرضالمحيطالنيلعنى:.أنهبئنبلكنإ،

قلم-بحدتحلقلمالذي-الحشةمبلادالهيطوجي!حان،للوصلبثمرقيالذي

.نحرجولاحيلةملامهتأويللطالبيدع

وصفناماعلى-امذوبةتوراتهمفيماتخريجالبتةيمكنهملاف!نهموأيضا:

ولوأصلا.منهالأكلهآدممنهاأخرجالتيالجنةان-توراتهمنصفيالآننحن

بهايأتلممرضوعةأنهابيانفيلكفتوحدماالكنبةهذهإلاترراتهمفييكنلم

.)4(13)ونظائرونظائرنظائرولهافكيف.تعالىاللهعندمنهيولاضط،موسى

)1(

)2(

)3(

)4(

.!هريرةألهاعنبنل!2126/مد.فيأحمدالامامأخرجه

الورةتفيرفيكثيرابنجمعها،كثيرةأحاديثفيوصقهذكر.ورد،الجنةأكارمنكر:الكوئر

يراجع:...أحمدمسندفيوبعضها،عليهاقفقالأحاديثهنهبعض،باصمهالمماةالكريمة

قال،المؤمنونمنهالربالجةفيعيناصم:راللبل.:4556558/العظيمالقرآنتفير

:الإنسانأصورة!شقتي!يلأئتئىيه!كينا!زمخيهلأيياخقاساكأنيخاكأؤئئغؤنا:تعالى

.4/654كثيرابنتفيم:يراجع((-18)17الآيتان

الجنةرياضمنروضةوالمنبرالقبربينمابالحجك:صجحهفيملمالإمامأخرجه

اللهرضيهريرةوابيزلدبناللهعدعن(1913-005:205/0913)101ا-20101/

عظ.

متقاةالفقراتهنيبانخفيطرفمنتعترفالكائرليهيةوالنخة..1-142143/الفصل

.71ص)8(هاث!فيتعليقهايراجع..قديمةخرافيةمعارفمن
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نيالثالف!2ا

وحواءأدروقصلأفي

المقبولغيرالنصوصحولا،الباجيالدينعلإءمعموصولاالحديثيزاللا

مآقصةفييرصد-والتكوينا-اللققصةبعد-هروهاالقديمالعهدفيعقلا

ء:التاليةالملاخظاتوحواء

المعرملأ4الشجرةمقبا!لوحواءأدرألحوقيالتيالعيلأخ!افلأ1()

من،ه:اولأنكبضمنهماعلى"الخرافة،لفظأطلقالذكطهوالخزرجيعيدةأبر

الشجرةمنبالأكلوأغوتهما،الربأمرمخالفةوحواءلآدآزينتالتيهيالحيةأن

أنكماعالمفالله،تموتانلاتؤتا)).-الكاثوليكيللنصوفقا-لهماوقالت،المحرمة

تعرفان،كألهةوتصيرانأعينكماتنفتح،المحرمةالث!جرةثمرأيأمنهتأكلانيومفي

.((...والثرالخير

فيالمذكور-وللمرأةللحيةالالهيالعقابوعلهذا،علمجكمفالخزرجي

منالكريمالقرأنذكرهماهوالحقأنويبين،الخرافةمثلبأنه-،3416:1/أتك

قؤتمؤصقأ.ا!تعاقولهفيوذلك،بالمعصيةوحواءلآدموسوصالذيهوالشيطانأن

تغنكتاقاؤقاؤشؤةايهضاينغثتاؤريىئقاكتايئئبدئآلشيثطنكتا

آلحلإقى!بقنكوتاأؤنلكتننكوتاأنا،آلسعخز؟فد؟غقزلئهنا

.)1(أآلئصيليقنكقا)قؤقاشتفتآ

صورةمن2(21-0)الآيخانهوالقرآقوالض.842صالحزرجيعيدةابكاببراجع(1)

.الأعراف

لنخةوضا-ويقرل(3419:1/)تكفيالمذكررفهوالحزرجيابأثارالذيالالهيالعقابأما

جمبعببنمنأنتملحوفة،هذافمنتلأفك:للجهالالهالربففال))-:الظببفيالنفبر

وأنبر،حياتكطرالتاكلينالزابومن،تغبنبظكعل.البرئةوحرشبغومنالهائم

عبه.ملدغبنواترأصكبحقهو:تلكماببنوكذلك،المراةوببنينكدائمةعداوة

!،اشتياقكيكرنزوجكوالى،لادأأوبا*مفتنجينمخاضكأوجاعتكثيراكر:للمرأةقالثم
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أعقل-الأرضوحوشمنهيالتي-الحيةأفكانت5:قاثلأفيتسائلالباجيأما

مع،منهماتعالىاللهوبمرادالأموربحقاثقواعغ،منهماوأفهم،وحراءمآمن

طيروكل،ا-لقلوحشكلاللهوخلق)):قولهفيهذاقبلتقدمكما-آدآعلمآتما

نفسابهولفبآدمبهأسماهماسموكل.يسميهممالينظرآدآالىبهموأتى،السماء

الحيةلعل:قيلف!ن..ا؟ذاكمنهذافأين-،291/أتك((اصمافذر،حية

علمعنهذاأنيؤكدالكلامتمام:قلت.للمعرفةوادعاءجهلعنبهذاتكلمت

معهاأيضالبعلهاحواء،:أيأوأعطت)):قرلهوهووحراء،آدآمنوجهلمنها

.)؟(6-3،7/أتك((عريانانبأنهماوعلماأعينهمافانفتحت،فأكل

ولموأحالطالهروسئذألايعرف!ولمأ!"!،لمحة-!أله!مجسنفكيفوالضما:

اللعبود.قيقكثرولاشركدلاصلأدةيلىيرجد

!""!!ير!الشرتعلمان!كا،لهة"رتكونعةضالا"فهمجسص!فكيفتوأيضا

ولو-13تقدم-كماآدمعلمتماممعوالرالحيريعلمانلاجأهلينوحواءآدمافكان

كماعلمهماوهذا،كلامهاوهذأ-والثربالخيرجاهلةمنهاتثللمالتيالحيةكانت

وأولاها،)بليسلتعليمبهذاتكلمتلعلها:قيلف!ن..منهما)2(أفضللكانت-تقدم

)5.التوراةلفظظاهرخلافكلاماهذانقلنا:.بهتكلمأنيابهابينمن)بليسثن

)1(

)2(

)3(

علك.ملطرهو

ملحريةفا!ارض:عفانهتكالتيالشجرةمنو!لتامرأتكلقولازعتيافك:لآدموقال

الحقل،عبقاكلوأنت،لكتهتوختكاضؤكا،عمركطوالفهاتقتاتوبالمئقة،بيك

.((تعودترابوللىأخذتترابفمن،الأرضالىتعودحتىعثصكتكسبجيتبعروق

خرافة.-صليمعقلذيكلونظر-الحزرجينظرفيالعقابفهذا

ضجرةمنليورأيدطوحريهمآيملأأنضيالربأنتزعمفلكبعدالضوصأن!باجيكلاآيؤكدمما

الاجيايىفمبماصحةئتفهنا22:4،2ولأتئنكلاجع..الجنةمنبطردبافارعللابدفيخللاالحياة

قرلة.ومعرفةضيقيعلمعن-النصوصحبملاآ-نجانطقتالحيةأنمن

اثبتماولعل،المحقق)يهي!بهلمسقطابهاانالمؤكدومن،مضطربةالمطبوعاياصلياالجملةهذه

تعالى.اثهثا.)نصراباباحث

يراجع.غريبةعجيهبةالقصةهذهعلالظبيقياقفيروتعليقات..32ص:الوراةعل

.اه:21ص
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عليه:ترتبقوالأتارالتيالمعرملأالشجرةمقا!ل)2(

وهي،العنرانهذاتحتجمعهايمكن،الباجيعليهاعقبكثيرةجزئيات

مواضعيذكرالباجيلأنكاملاالنص.وسأذكر..،36:12/أتكفيماكلهانتفد

طيبةالشجرةأنالمرأةورأت)):الكاثوليكيةال!نسخةففي.مفرقةوالتعقيبالنقد

وأكلت،ثمرهامنفأخذت.للتعقلئئيةالثمجرةوأن،نلعيرنومتعةل!ل

،عريانانأنهمافعرفااعينهمافانفتحت،فأكلمعهاالذيزوجهاأيضاوأعطت

وهر-الإلهالربخطيوقعفسمعا.مآزرمنهلهماوصنعاالتينورقمنفخاطا

فيماالإلهالربوجهمنوامرأتهالإنسانفاختبأ-النهارنسيمعندالجنةفييتمشى

صمعت)في:قال؟أنتأين:لهوقالالإنسانالإلهالر!فنادى.الجنةأشجاربين

.فاختبأتعريانلا-فيفخفث،الجنةفيخطاكوثع

تأكلألاأمرئكالتيالشجرةمنأكلتهل؟عريانأنكأعلمكفمن:قال

الشجرةمنأعطتنيالتيهيمعيجعلتهاالتيالمرأة:الانصانفقال3منها

:فيقولنواحعدوةمنالباجيينتقدهالذيالنصهوهذا((...فأكلت

لمأكامع((،المأكلطيبةالثصجرةأنالمراةورأت)):يقالأنيحسنأن)كيفه

آأطيبةأنهاولاطعمها،تعرفولمنعلا،منهاا!لقبلأيأالآنإلىمنهاتأكل

النظر،.نجمجرديكونلاالتذوقأنأيقصد63لا

عريانان((؟بأنهاوعلماأعينهما،فانفتحتفأكلا:)):يقالانيحسن)وكيف8

نأالمراةورأت))هذا:قبلقرلهمعتالأعينئثالبقبئأوا!لقبلأعتيينأفكانا

ما؟ذاكمنهذافأين-المظهر((؟وحسنة،العينلنظرضهي!ة،الأكلطيبةالشجرة

العلمذلكمنالتامالجهلفأينتقدآكماآدمعلمتماممععريانانبأنهماجاهلينكانا

تاويلهذا:قلت.البصرعينلا،البصيرةأعنانفتاحالمرادلمعل:قيلف!ن؟!التام

معصيتهعلىيزتبأنيناصبهلاالعاصيلأنيصح؟لاأنهمعللظاهر،مخالف
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.،)1(بصيرتهتعمىأنالمناسببل،بصيرتهانفتاح

فيالإلهالربوجهمنوزوجتهآدمفاختفىا..؟يقالأنيحسناوكيف8

منيختفيأنيمكنهانهيتوهمأنمنعثماأتمآدمف!ن؟،الفردوصضجروسط

-هذابعدقولهعلىبجنهواردالسؤالوهذا.الفردوصشجرفي-سبحانه-الرب

قجفث-الفردوسفيماشتاصوتكسمعث):الربيخاطبوهوآدملسانعلى

.،فاختفيث-عريانلأنما

فيوذلكيننفده،الذيالمعنىهناللىلثرماالكريمللقرأذفيبانهياجيكل!ميعزضقد(

بىفوله.(،121)الآبةمنجزه:طهأصورة،خؤبرتثضاتتتتةفيكه!كل!لآء:ض!قوله

تجف،وزيىيحكتعظمخصفل!ؤطبغاضؤ-!!نالهمااتتآلئثخزةزآكا!ماةضفه-ج!

.،2(21لآقيمنجزه!لاعرفتأصر

لموصةصقوطصنجمةة/طحورئبؤ،القرأفيالصفيتماماواضحمجازيالمعنىان:وأقول

حرتهونروثثمرو!وصوصةقل!إلفاءعناليصر!أ:أيأفرضهأن:والمض،الجاهوزوال

منهـفرمم!هلأروآ!حهجمرقيكلأتيدايتهامنفالمألة،7912/الرازيأتف!يرفصبهوذهاب

فأدم،ل!نانالثيطانوصوشةعنالناتجةالمحصيةأهلارضيقةعلللوقوت،القامةيومالىبعد.

تكفت"صوآتلها"أناثركاالثجرةمنوأكلاالمعصيةفيرقعاانبعداللامعليهماوحواء

،(صفان)بعضفيبعضهويثبكامهابخةورقمنيجمعانفراحا،عنهمامولر،ان.كالتبعدله!ا

-الانانيخجلالتيالجديةالعوراتبأكايوحيمما،صوأكماعلالمثكالورقهذاويضعان

ظلالأفي.الجاهليةصغمنالفطرةهذ.فيبفسادالاهـلتكئفيتحزىولا،تحزعاينفطرة

.،39621/القرآن

الأعينانفتاحمجعلبلالجميلالمجازيالمحنىهذاعنديتوقفلاف!نهالمزعوآالتوراقيالنصأما

الألويةمرتةيلىالخرةمنا!لبعدوحراءآبأ-سقىالذيانملالمحيطالعلمعنكناية

الان!صانذاهو:الالهالربوقال)):الكائرليكيالنصيقولا3،22/أتكنفي"الربربيةوثرجة

فيالجةصدقيزكدالنصهناأنالعجيبومن.((والرالحيرفيعرفئاكراحدصارقد

منا!لثخىكانتحواءف!ن+،-ه34/أتكفييماالثجرةمنبا!لوحواءلآدم)كوائها

منالأكلعن!اهماقداكلهبأنطمانتهاالحيةولكن،صيموتانبأظاخبرمااثهلأنالجرة

النصيقول.الآلجةمصافالهصيرتعاناياكلبهذاأنهمامن-كبيراعلؤاتعالى-لحوفهئمرها

يومفيأنكماعالمفالى.تموتانهلاموتا:للمرأةالحيةفقالت)):الكاثوليهيةللنخةوفقا-العجيب

((.والثرالخيرتعرفانكألهةوتميراناعيكماتتتحنهتاكلان

الإصلامنعمةعلكلهوالحمد113الصادقالإلهيالوحيذلكمنوالتخريفالتحريفهذافأين

.كيرا
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6نكعزفكمن5:آدممخاطتماالربلسانعليقالأنيحسنوكيف5،

فيهذاعلىما3ذلكيعرفهلمنعريانأنهنفسهمعرفةفيمحتاتجاأدمكان؟"عريان

أحاثناأجهلحقفيولابلهنما؟مئلآدمحقفييتوهمولامريد.منالجهالة

خنه.

معيتجغثتالتيابلراةان5:الربمخاطتاآدملسانعليقالأنيحسنوكيف"

بأنا،معصيةعنيعتنرأنمبإيليقوكيف،فقنثالش!جرةمنأعطتنيهي

آ.والافحاالجدالفيوأسلوبهالباجيلروعةيا..)1"؟،فثلأعطتهالمرأة

با!اا)2(الألوهيلألكتمب

صارقدآأأنمن22!أ3/أقكيقتضيهماعلىتعقيبه!االباجيمنجميلةلفتة

مندهثتا:يتص!ائل)ذ.والثر.الحيرمعرفةشجرةمنكلأنبعدا،لهةمنواحذا

ف!نوأبضا:..؟ابا!لنكنسبأكاعنفضلا؟تكسبالالهبةانعافل؟بنوهم

بلبه،تقوللاواليهود،صبحانهالربتكئرعليدل((مناكواحد،)قىله:

لكنهالتوحيد،يثبتمانصوصهمفيأنصحيح:وأقول..ا!عوحيدأ-يعكالون

الحصالنسبةعنولا،الالهتجسيمعنيتورعلاال!يالمحزف،المشؤةثوحيد

بالنصوصالخاصالئالثالمطلبفيذكرهصبقكما8اليهالثشيعةوالأفعالالتميمة

الواحدالالههذاأنالىبالإضافة.الربويةوعظمةالألوهيةجلالمعنننافىالتي

كعركعبهمفيذلكعلىالدالةوالنصوص،البثربقيةدونوحدهملهمالهعندهم

ئحصر.أنمن

با!ل4ايففالكتعبالأبديلأوالعياةالغلود)!ا(

يمدأنخثيالربأنليزعم2!322:4/أتكيأت!الابقالنصكرارعلى

يقول،الجنةمنالربطردهولذا،الأبدالىفيحياالحياةشجرةمنفيأكليدهأدم

.3334-صالتوراةعلنجطر:(1)

.43صالابقالمرجع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالحتابنقدفاالمسلمينعلما،جهود!ا18

مئاكواحدصارقدالانسانذاهو:الإلهالربوقال)):الكاثوليكيالنص

فيحياولأكلأيضاالحياةضجرةمنفيأخذيدهالآنيمذنفلا.والثرافيفيعرف

.((..عدنجنهمنالإلهالربفأخرجه.للابد

بعضبسبببل،وقدرتهاللهبيدليساوالموتالحياةأن)النصفظاهر

-الشجرةمنا!لبسبب-آدم،ايأالأبديةحياتهمنضياللهوأن،المأكرلات

وكل،الخيرلعلمموجباالأولىالشجرةكلكانولر.الفردوسمنفأخرجه

منا!لعقيب-مآلكان-اللفظظاهرهوكما-الأبديةللحياةموجباالثانية

الخيىعلمقداذ؟تأخيرغيىمنضرورةالثانيةالث!جرةمنقئ-الأولىالثجرة

.أصلا)؟"عنهالصبريمكنهفلاخيرهذاأنفيعلم،وال!ثر

:أدرإليهايصللاحقىالعياةعف!برةحراسلأ)5(

وضعقدالربأن34،2لمأتكفيالنصوصتزعم،الجنةمنآدآطردبعد

الكاثوليكي:النصيقرل،اليهاآدموصولخثيةالحياةشجرةطريقعلىحراصت

لحراسةمتفلبسيبوضنلةالكزوتبنعدنجنةضزييآوأقا،الإنسانفطرد))

.((الحياةضجرةطريق

المبحث.هذامنالثالثالمطلبفيالجزئيةهذهتناولتعالىاثهبحمدسبقوقد

الفال!الفرلح

أد!أولادقصصفي

فيالعقليقبلهالاالتيالنصوصمعالثصيقةالقديةرحلتهالباجييواصل

قايين،:آدمبأولاداثعلقةالنصوصعنالحديثبصددالآنوهو،القديمالعهد

-:وشيث،وهابيل

وناحةمن،4/9أتكفيماالباجيبرصدطبيلاخيهوققلهقاييلقصةفي)1(

بير.بنصرف،نفهالمرجع(1)
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اينلقاين:اطهفقال)):يقالانيحمن)كيف:فيقول،ربهمعخطابهفيذايين

أحافظ:الساهريةالتوراةفيأ3اخيعلىأناأرقيب،أدريلا:فقال3أخوكهاييل

مثلاثهيعرتمنف!ن.((.،يأخيأناأحارض:الأخرىالن!خوفي.لأخيأنا

وقدص!يمالا،فعلهماب!نكارلافههأنيمكنهلا،اللهمخاطبةرتبةوله،المعرفةهذه

تصدرفمنوأيضا:..((؟أخيعلىأنا))أرقيب:بقوله-المواقحةفيزيادة-أردفه

مفبلصالحأخوالمفنولسيمالاحق،بغبرالنفىفنلوهي"المعصبةهذهمنه

رتبةلهيكرنفمنوأبضا:3..نعالىاللهنحاطبةرتبةبعدهالهيحصل-كيفالعمل

.)؟"؟المعصيةهنهمنهتصد!رانيتأتىفكيف،تعالىاللهمخاطبة

أصدرأنبعد،441/أنكفيجاءمماالباجيبنعجبأ!لأزاتهاو213(

ينرتبوماهل!ا!لتمريدمنضيقايينأدة،تجاينعلوالثريدباللعنةقرار.لملرب

.((بفنلنييحدفيمنكلأنفيكون...)1:قانلآ،منههلرطلبمنعليه

-ككراريتكررلاالفنلان"جهةمن،النصهذ!منبتعجبوثباجي

بعلهثخرأحتايمكنلم،قتله)ذا:مجالهضخصأول-بلونحو.الثتملموطضرب

.")2(بفنلهفى

نابوكدالدي3(5/أنكعندالباجيبنوففأدربقشيديخصوهـيها)3(

وولدص!نةوئلاثينمئة7ئموعاض)):الكاثوليكيالنصيقول،أدآأباهيثبثيثا

.((...شيثاوساه،كصورتهثالهعلولذا

حي،كل:أيقصدحيوانكل"أنأساصعلىانصلهذاالباجيانتقاديقوم

للستمع،فائلتولا،لآدممزيةالكلامهذافيفليص،صورتهعليثبههؤتله

ومنوهاييل)3!...قايينبعدؤلدبل،أولادهاولليس،"شيثوأنلاسيما

((كصورتهمثالهعلى)):قرلهفيالضميرتجعلالكاثولكهالنسخةأنوالعجيب

35.عىايوراة)؟(عل

.36ص:الابقالمرجع)2(

.38ص:أترراةعل)3(
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صررةعلى-آدآكأبيه-أيضاشيثفيكون،الربالىبل،آدمبنىالعائذاليس

الإنصانيورثها،الإنسانطبيعةفيميزة-)ذاهي-اللهمشابهة)التعليقيقول..الله

فربنه)؟،.الأول

الرابعالفرم

ود!أدوبينماالفترةفي

البثر-وأعمار،البثريةمسيرةونوحمآبينماالفزةفيالتكوينسفريتنابىل

/الباجيانصقىالتيالقضايامنوغيرها.ونوحمأبينالممتدةالنسبسلسلةخاصة

صلإ:مالينهامن

4الفترةهأهفيالبفمرباصاريتعلقما(1)

أولمنالبثرأعمارلذكرمخعنصبأكملهالتكولنصفرمنالخامىالأصحاح

حياضهمسنراتأن،المذكورينالتع!عةأعمارفييلاحظوالباجي..نوحوحتىآدآ

مثلا:آأ)عاضفقد،أيامأولشهررذكرولا،دانماصحيجةصنواتكانت

بنو."،وكذلك،ناقصولازانديومولاشهررفيهايكنولم،سنةوثلاثينتسعمانة

هزلاءلغيريوجديكادلابل،الناصاعمارمنالعادةفيالندورغايةفيوهذا

أهله.اعمارقتشابالذيزماننافيلاصيما،الت!صعة

يأىلفظهف!ن..والأيامالشهوروتركالسنينذكرلعله:يقالأنيمكنولا

بلفظ((شينوخمصمائةثلاث:أخنوخأيامجميعوكان)):قولهسيمالاذلك،

.)8(أيام

4البفاقوولادةالبثمركفرة(2)

الناسابتدأولما)):الكاثوليكيللنصوفقا،61/أتكيقرلذلكبعد

.76ص)2(هامق:الكانوبكبةانخة(لأا

.93صةاتوراةعل)2(
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.((...الناسبناتاللهبنواستحسن،بناتلهموؤلدالأرضوجهعلىيكثرون

سابقة،مطالبفيبعضهاذكرصبق،انتقاداتعدةالنصهذاعلالباجيأورد

:وجهانمنهاالمطلبهذايخص

يكئروالمالناص"أنمن((يكثرونالناسبدألما)ا:قولهيوهمهماأحدها:

ساآولادةبعد،أكانهذاأناللفظظاهرف!ن،عظيمةكثرةكثرواتدأضهممعبعد،

وستوماثة(لقبنئميئبعدإلايافثوحامسام:لنوحؤلدوما.ويافثوحام

،،هأتكالتوراةفيالمذكورةآباثهوفياتمقتفىعلىم،آايجادمنسنةوخمسين

.6)؟"ناساالأرضتمتلىالمدةهذهوفي

هذهطوألبناتلهميرلدلمأنهمن((بناتلهموولد)):قولهيوهمهماالآخر:

!لنصأهذالأنمتدف،صنينمنكثبرةبناتللنأسلمؤلدقدأنهعع"هفترة

كما-أأوجودمنستوتسعينوخمسةومافألفينئغئبعد!مافترةعنيتحالث

بناتهم.كثرتالناصكز!لماأنه!بدهيعنالذ-أتقدم

البناتوولادة((.بناتلهموؤلد"بلحروأ!!بناتأناللفظفيليسبل

،)2(.أفوىالسؤالفبكونامحلق،او!مقلذكووبرلأدةمفرونة

البثمر4فيالربروحسكنىحول)2(

بفال:أنبحص!نكبف،:فبفول6،3/أنكفيماالباجيبفدأوجهعدةمن

أنهمأجلمنالدهر،الىالناسهؤلاءفيروحييه!تسكنلا:الإلهالرب))وقال

(12)56تبلغنوحأبناءولادةل!أئمايجادمنالمتهانمناباجيذكر.ماعلسيهالمحققيعلقلم11(

نأالظنوأغلب.عاما2(1)59وهوتبلبعدالمذ!دورالآخرالرقمعلأيض!ايعلقلمكا،عاما

(281)5تبلغ-ا5أتكنصوصحب-المتةأناذ،الناخالراجعالمرضعينفيفاالحطا

وموضعية.قرةالاجياتقاداتيزيدالذيالأمرعاما،

.قابيتقيمالاخامنزياداتالمعقونةالأقراكابينوما،04صاقوراةعل)2(

الهائىفيوتدكر((روحيتثتلا)ا:الكاثرليكيةوفي،((روحييدينلأ)ا:البروتتانيةفي)3(

تولهمنالباجينخةفياقاا.هـ.غامضالمبريانصوأن،اليرنافيالنصهوهذاان77ص)2(

وجوثه=لى!اجياضارمافهاوالمذكرر،الحاية!خفيمرجودفغير((!اصهؤلاءفي"
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غيرفيتسكن-سبحانه-روحهأنيوهم((الناسهؤلاءفي)):قرلهف!نلحم((3

.كذاولي!،الناصهزلاء

روحه-سكنىلعدمتعليل)1(((لحمأ!همأجلمن)):قرلهوأيضا:.ف!ن

الناصمنأيضاالناسهؤلاءغيرأنمع،لحمابكونهمالناصهؤلاءفي-س!بحانه

.هزلاء3تخصيصوجهفمالحم،

مبطلة،والنصارىاليهودعلحجةهذاكان،التعليلهذاصحف!ذاوأيضا:

فأحد..لحمق!نه-اللاآعليه-عيسىبدنفي-وتعالى،صبحانهروحهلسكنى

في-صبحانه.اللهروححلولاعنفادهمبطلانأوالنعلبل،هذابطلان)ما:الأمربن

.)8"!"عيىبدون

4الناسببناتاللهأبنا،ؤواجمقالناتج!الجبابرةحول)4(

عنضعبيةأسطورة"الكاثرليكيةالنسخةتراها،614/أتكفيفريبةقصة

بثريةكائناتبينزوفيمنولدوااكم:يقال(نفيليم:العبريةفي)جبابرة

مضطربة-القصةهذ.في-الحالبةالنخألفاظأنوالحق..،)3..سماويةوكائنات

فهر،الباجيذكر.بماصأك!فيهنامن.الاختلافآتماومختلفة،الاضطرابغاية

.الأخرىالنسخفيمذكورهرلماالعامالاطارعنيخرجلا

علالجبابرةآالأياتلكفيوكان)):يقالأنيحسنكيف):الباجييقرل

يلدنفكن،الناصبناتعلدخلراالنهبنيأنأجلمن،ذلكبعدومن،الأرض

اللفظهناحبأنهابجيويرى((الثر))او((الانان"لفطوهو"الأخرىانخفي-

.افرىالرالىبكرن

تنيوهي"تر،كلمةهرالعبرىالأصلأن72ص()12هاثىفيالكاهموليكيةانخةتذكر()1

نارقف!يف،كلهالجمعلنطلقواحيانا،رالحيوانالانانكدوالعضلاللحم:اولا

الجد.-الجم-(لر-اللحم:ثلمتعددةبألفا!ترتجهاقدالربةالتربات

.43ص:النوراةعل2()

.77ص(1)هامى:الكاثريبهةالنخة)3(
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بس!ببؤجدوا)فماالجبابرةأن:ظاهرهف!ن؟((الأقوياءالمتجبرينالناسجبابرةلهم

هؤلاءكانف!ن..بتزاوجهماالطائفةتلكو)ناثالطائفةهذهذكورمنقولدهم

زائداالفرعيكونأنلزم،الطائفتينمنواحدكلمنجبروتاوأشدأقوىالجبابرة

وأشداقوىكثوادان..بالفرورةباطلوهنا.نوعهماعنالخارجةالريادةأصليةعلى

وأضدأقوىمنهماالقويةالطلاةتكونأنيلزمولكن.ممكنفهظ،قطاحطهمامنجبروتا

التعيلبطلانولزأ،الجبابرة:باسمأولىهيتكونأنولزآ،بالضرورةالجبابرةمنجبىوتا

.()؟الطائفتينتزاوجقبلموجودينيكونونالجبابرةف!ن،المذكور

الرابعالفرلح

م!قصلأ!

العهدفيعقلاالمقبولةكيرالنصوصبرصدأ.لفرادهيواصلالباجييزاللا

الغفليبالنقدبعضهاتناولالتي،!إحداثه!نوحقصهفيالأنمعهفحنوها،القديم

-:الئاليالنحوعل

السفينلأ4الطيووإدمقنولحكلمقسبعلأبإدخالالالهيالأمر(1)

مننوعكلمنيأخذبأنلنوحالإلهيا،مرمن7،3/أتكفيماالباجييمكد

طيورمنأيضاوتأخذ)):الكاثوليكيالنصيقول.لاناتا.ذكوزاسبعفرالطيور

.((كلهاالأرضوجهعلىحيانسلهالحفظ،لانلآثاذكوزا،سبعةسمبعةالط

السبعةف!ن5،مستقيمكيربأنهالكلامهذاعلىيحكمالعقلأنالباجييرى

ذكر،أحدما:الاثنانكانكما-أنثىونصفهاذكرانصفهايكونأنيمكنلافرد،

بلاانثىأو،أنثىبلاذكراإما:صتةعلالزائدمنهاالواحدفيبقى-أنثىوالآخر

لأنه،خارجها)بقاؤهذاتهالوقتفييمكنأولاالسفينة)دخالهفيفائدةفلا،ذكر

.،)2(الأرضوجهعلثمرلا

.43ص:الترراةعل(1)

يير.بتصرت،47ص:ال!ابقالمرجع)2(
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والعهاملأ4للغرابالاستكشافيلأالمههلأحول)2(

نوحبهاعلمالتيوألكيفية،الطوفانبعدعما،:8612/أتكيتحدث

فيالجبالرؤوسظهورعلىالتأكيدبعدأنهاذ،الأرضسطحعلالمياهم!نسوب

وكان)):الكاثوليكيالنصيقول،الطوفانلبدايةالعاضرالشهرمنالأولاليوآ

،الغرابوأطلق،صنعهاالتيالسفينةنافذةفتحىيوحأنيوماالأربعيننهايةفي

-عندهمنالحمامةأطلقثم.الأرضعنالمياهجفتأنالىيزددوراحفخرج

فرجعتلرجلها،موطئاالحمامةتجدفلم-؟الأرضوجهعنالمياهقلتهل:ليرى

الى-اليهفاخذهايدهفمذ-كلهاالأرضوجهعلكانتالمياهلأن،الفينةالى-اليه

اليهفعادت،النحفينةمنالحمامةفأطلقوعاد،اخرأيامسبعةأيضاوانتظر-السفينة

عنتفتالمياةأننوحفعلمخضراء،زيتونورقةنمهاوفيالمساءوقتالحمامة

.((ثانيةاليهترجعفلمالحامةأطلقثمأخرأيامصبعةأيضاوانتظر،الأرض

قدكانت)ذاهف!نه،الغراب)رسالمسألةعلبالتعقيبانتقادهالي،جيببدأ

مذةفيظهوراوتزدادبل-يوقابأربعينذلكقبلمنالجبالرؤوصظهرت

3غيرهأوغرابارصالالقلقدالماءأنمعرفةفيمجتاجفكيف-يوماالأربعين

ذراعا،عثرخمةعليهامرتفعاالماءكانأنبعدالجبالرؤوصبالمثاهدةترىف!نه

الماء.نقصانفئعلم

وجهعنالماءقلقدكانإنلتنظرالحمامة)وأرسل:يقالأنمجسنوكيف

ظهوربمثاهدةمعلومةالماءقلةأنمعلرجليها،؟مرضعاالحمامةتجدفلم،الأرض

موضعاالحمامةتجد)فلمهنا:قولهف!نوأيضا:..قذمناهكماالجبالرؤوس

وجهلا-يومابأربعينذلئهقبلمنظهرتقدالجبالرؤوصأنمعلرجليها،-

رؤوصعلىالغرابجلسكما،الجبالرؤوسعلمرضعالرجليهاتجدفإنها،له

فبيله.ذكرهكما،الأرضمنالماءنثفحتىيعدولمالجبل

الواطيةانمبسطةالأراضيعنالماءقلقدكانانينظرأنمرادهلعل:قيلف!ن
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معلرمأيضاوهذا:قلنا..المرتفعةالجبالرؤوسعنلا،الأرضوجهمن

الجبالرؤوسعلىأيضاتجلسأنويمكنها،عليهمرتفعالماءأنباثمساهدة

.كالغراب

يمكنلا((الأرضوجهعنالماءقلقدكان)نلينظر)ا:قرلهف!ن:وأيضا

سواءالأرضوجهعلىوكثرتهالماءقلةلأن،لمعرفتهيبعثهاحتىتعلمهأنللحمامة

.؟!ذلكبكثفبعثهايحسنفكيف..نظرهافي

الطير،لغةيعرفأنيشدعيذلكلكثفالغرابوبغثبغثهاف!ن:وأيضا

الثيبلنتهاوأمرهايعلمهاكانولو!.صليمانلغيرولا،لنوحذلكيثبتولم

قوله:فيعقيبهذكرهكما،ترجعفلمبعثهائاالثالثةالمرةفيخالفتلماكلاهمايعلمانها

..)1"((اليهترجعفلمالحمامةوأرصل،أخرآأياسبعة))فمكث

4اخريمرةالأرف!لعقبط!يتعهدالرب)2(

الترراةأفيقلبهفيالربوقال)):81،2/أتكفيالكاثرليكيالنصيقول

أيضاأعردلا:الباجيأعندالأرضلعنالىأعودلن:-)2(لخصيصه،:السامرية

منذالثرالىينزعالإنصحانقلبيتصورهمالأن،الانسانبسبب،الأرضألعن

.((حدلصسه

:معناه((الأرضألعن)):قولهلأناالقولهذايحسنلاأنهالباجييرى

حقفيأما،الثرحقفيا!استعمالهيحسن!المعنىوهذا،وأطردهاالأرضأبعد

عدآيعللأنيحسنكيفثم...ئقرثولائنغذفلامكلفةغيرلأنها،فلاالأرض

بلعنالمرادكانانلأنه؟صباهمنذالئرإلىمافلالانسانعقلبأنالأرضلعن

الثر،الىماثلاالانانعقللكونهذايتركانمجسنلموطردها،بعدها:ايارض

يبر.بنصرت55-1.ص:انرراةعل()1

لوحالربقالهالكلامهذاانبهتنخةوجردمنالباجيذكر.مايؤيدالامريةاقوراةلفظ)2(

ذكر.مايراجع...النصهذافيالنخبينالتاقضثتوبهذا،نفهويينيةقلبهفيويى

.25صالمرضعهدا!اخلاثانبهذااباجي
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المرادكانو)ن..فيهاقنلثزأيضافيهابماالأرضوتبعد،يفعلأنالمناصببل

لم،ونباتحيوانمنالإنسانينفعوماالإنمانمنفيهامااهلاك:الأرضبلعن

:هذايفعلأنوالمناسب.الثرإلىمائلالإن!صانعقلأنلكونهذايزكأنيحسن

.!ثزهعنلينتهيآخرلإنسانتخويفالامأ،شرهعلىل!نسانعقوية)ما

الثر،منعنهيصدرفيماايإنسانعذربسط:التعليلبهذاالمرادلعل:قيلف!ن

معذورا،عقلهمعمغلوياكانالصبا،منعقلهطبيعةفيمركوزاال!ثركاناذالأنه

..اخرىمرةبالطوفانصهللثولا،ب!ثزهئزخذولائسامحأنفخسن،منهصدرفيما

نأمع-الإلهيةالحكمةفيللمسامحةمرجباذلكوكانالمراد،هرهذالو،كان:قلت

الطوفانوقرعيكونأنلزمذلك،علىالطوفانفعلوقصد-بهمحيطالأزليالعلم

.،)1(باطلانوهما،للقاعهعلىندماهذايكوقأنولزم،الالهيةالحكمةخلافعلى

حد!4ههماأخركامرةالطوفاناحدمو!بعدريتعهدالرب()!ا

مرةالأرضاهلاكبعدم-نصوصهمحسب-نفسهعلىالربيقطعهآخرعهد

،98:11/أتكفيالنصيتضمنهماهذا.الأسبابكانتمهمابالطوفانأخرى

قائلا:معهوبنيهنوحااللهوخاطب)):-الكاثرليكيةللنسخةطبقا-يقولالذي

حيةنفسذيكلومع،بعدكممن/نسملكموصع،معكمعهديمقيمأنذاهذا

منخرجماكلأي-معكمالتيالأرضووحوشوالبهائمالطيورمنمعكم

ينقرضلاجسدذيفكل:معكمعهدي-كاوأقيما!إرضحيراناتوجميعالسقينة

ء((الأرض2ليتلفطوفاناليومبعديكونولا،الطوفانبمياهاليومبعد

لاأبأنه-النصفيالمذكور-الإلهيالتعهدأنأساسعلىقاثمالباجيوانتقاد

لوجهين:يحسنلا،يفسدوالمأوأهلهاأفسدسواء،أبداالأرضعلىالطوفانيقع

بتهديدمحشوةفإنها،الشرائع(روح:أيقصدتقسيناسبلاانهأحدما:

طاعتهعلىفي!قيمرا،ليخافوامعاصيهمعلىوالآخرةالدئيابعقوباتالمكلفين

.-5253صالابقالمرجع:ينظر(1)
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!ا72"الأولا!البا

منا!سبفغير-المعاهدةبلفظسيمالا.المزاخذةاعلامهمابعدمفأما،وتعالىشانه

ينافيه.هوبل،الئقسيلذلك

تركأو،المعصيةعنالعفولفظفيهيكفيبالمزاخذةالمشصامحةأن:وثانيهما

وجهفلاالمؤاخذةتركعلالمعاهدةمعاليهليفامشمرارفأما.بتحريمهااقكلليف

له.

منمنهماكللتأمن،البشرمنطانفتينمهادنةفيالاالمعاهدةهذ.تحسنولا

.ذلك)؟(عناللهفعالىأيضاضرهافتؤمنهاالأخرىشر

.-556هص:6الورعل(؟أ
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المقدماالحقابنقدفهالمسلمينعلما،جهود!ا28

الخاماا!ا

إبراهيوقصلأفي

نقدفي،الباجيالدينلعلاءحزمابنمنقليلةمصماركاتالفرعهذايثمهد

ذكرهسبققدبعضهاكاندران)براهيم،قصةفيالعقليقبلهالاالتيالنصوص

المطالبفي،أخرىجوانبمنالنصوصلهذهالنقديحزآابنتناولفيمفصلا

معالأقلعلكعناوين-هنااليهاالإشارةالضروريمنكانأنهالا،الصابقة

الزوايابينمنلأن-الابقةالمطالبفيالنقدفيهاسبقالتيالمواضعورالإحالة

يليوفيما.لهاالعقلقبولهعدمزاويةالنصوصهذهعلماؤنامنهانقدالتي

التفاصيل:

مصر:ايثطلإب!لأ!رقيأوضتاثمبيه(ا!

ألنى!دلملىكضخم!قيدولوط)براهيممنكلثروةأنسضر!ويقمحرم!

ولرنم!يبمورضح8التنارنجمنبدلاالافتراقفاختارا،معداالإقامةاع!يمكنهمالم

الباجي!ثه؟،لالتي5!لأ3!تكأننصيل!هـتتط.لرإ:مإالاختيافرصة

كميالأشدنأرضصراعشهلرطفرفع)):يقالأنيحسنكيف5:يقولحيث

النسخأفياللهفردوسمثلكانت،وعاموراصادوآاللهيفسدأنقبل.مساقيأنها

مث!بهةالأردنأن:اللفظهذاظاهرف!ن((3ممرأرضرومثل،الربجنة:الحالية

الحسنفيمتقاربينكونط:بهماتثبيههامنويلزممصرولأرضللفردوس

فيمصرمثلا/لأرضمنمكاناالفردوصيكونأن:هذامنويلزم.والطيبة

نأ:بمصرالشث!بيهعلىبالفردوسالتشبيهتقديممنيلزمبل،-فيوفساده،الحن

منأبالأدنىالت!ثنبيهبعدبالأعلىالتث!بيهلأن؟الفردوسمنأحسنمصرتكون

لهوجهفلابالأعلىالتثسبيهبعدبالأدنىالثبيهأما،والمدحالثبيهفي(الترقيباب

.فحمادا)1(التشبيهفيزداد،أصلا

ارضتتيهبزكدعطفحرفوجردعلنمف1الاجياننادأنويلاحظ...65صىاقوراةعل(1)
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!ا92الأولاالباب

:لإسعاقاختياوزوجلأقصلأص)2(

سفرمنوالعشرونالرابعالأصحاحهو،كبيراأصحاحاشغلتطويلةقمت

ميدانفيعليهماليعقبمقطعينالطويلةالقصةهذهمنالباجياختار.التكرين

-:وأحداثهاللنصرصالعقليالرفض

الأمين-خادمهأحضرإبراهيمبأن،4/21:4أتكالأولالمقطعيتعبق8

-بالربفأستحلفك،فخذيتحتيدكضع)):لهوقال-أمرالهجميعفياكعمرف.

مقيمأناالذينالكنعانيينبناتمنلابنيزوجةتأخذلاأن-الأرضلالهالسماءاله

.((..،.اسحاقلابنيزوجةوتأخذتذهبع!ثميرقيلالىأرضيالىبل،وسطهمفي

هذاعلخادمهابراهيمتحليفجزثيةعلالموضعلهذانفدهفيالباجييركز

صيرسلاكلهبأن-7،/171فيكما-أخبره)براهيمأنمعالتحليففلماذا،الأمر

عندالفخذعلاليدوضعفائدةما:وأيضا،؟االأمرهذاأجلمنأمامهملاكا

.)؟(؟االتحليف

نفذالتيالطريقةعن،1-41/2134فيماالباحيفيهفينقدالثافيالمقطعأما"

التيالفتاةتكرنأنربهودعا،الماءبئرعندوقففقد.ابراهيمتعليماتالخادآبها

ويرى..لاصحاقزوجةلتكونالاختيارعليهاوتعالتيهيخمالهوتسقيت!قيه

الحادمعلالواجبمنكانحيث،)براهيملرصةمخالفةالطريقةهذهأنالباجي

زوجةبناتهممنويختار،أهلهاعنوشأل،وع!ثريتهابراهيمقبيلةلىيذهبأن

امتاتيحالياالرحي!دةالنخةهيالامريةواتوراة..مصربأرضوثايابابخةأولأالأرون-

حرففحذفصاياخرىانخأما((000ممروكارضا*كجنه...)):هكلاالعطفبحرت

ومن..بابخةمصررأرضا،ردنارضبئ!هالمجازعلحملهيمكنالمفىيجعلكا،الحطف

.الأخرىالنخفيبحأفهتمليلحالوثيركدالام!الخةزثعطفحرف!وجرد

فيالاضطرابمنكثيرللمير!لامويكيةوائخة،هذا.77-78صقوواةعلءاجع(1)

فيرالقملمجعلاتحليفكدالفخذتحتايدوضعحركةضلاكاكما.القصةهنهنصرص

.101ص)2(،(1)هامىيراجع.111الحيريةالأعضا.لمىبب،للتضقابل
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المقدماالحقابنقد!المسلمين6علماجهود!.3!ا0

.ا(عقلالقبولهاوجطفلاالمذ!رةطريقتهأما..لإسحاق

جرالةملكلكوأبيمامصرملكفرعالقعندسارةابراهيربثماناموقف)3(

المبحث-هذامنالرابعالمطلبفيرأيناكما-ابراهيمالىالمحرفةالتوراةتشب

مصر،ملكفرعونعندمرة:مرتين،أختي)نها:وقالصارةزوجتهلثأنكذبأنه

منالافلات-بزعمهم-المرتينفيقصدهوكان..جرارملكأبيمالكعندوأخرى

سبق-وقد..أخرىناحيةمنكبيرةماديةمكاصبعلوالحصول،ناحيةمنالقتل

نصرصتنبهعماالحديثعند-الرابعالمطلبمنالرابعالفرعفي.تعالىاثهبحمد

هلهنناولسبق-والخداعوالغشالكذبمنآالكراالأنبباءالىالفدبمالعهد

عقلياالقصةهذهحدوثواست!بعادهما،والباجيحزآابنجانبمنبالنقدالقصة

.كثرةجوثبمن

جمفر!الصدمى

قصلألوطثى

منرحلتهورقيق،إبراهيمأخيأبن-هوالقديمإلعهدغصرصحسب-لوط

يقبلهالاأشياءبقصتهالمتعلقةالنصرصفيوردوقد..كتعاندضكلحاران

التالي:النحوعلىعليهاوعفبراانقديةالىكةعليمر!دما-ا!عقل

بابنتيه؟لو؟قصلأؤل!!(؟)

العهدنصوصقنسبهعما"لحديث-عدالراممعالمطلبمنالثالثالفرعفي

تعقيبالبحثأورد،الزنامن-السلامعليهموحاشاهم-الكرامللانبياءالقديم

الشنيعةالقصةعلى-وغيرهم-الباجيالدينوعلاءالمغربوالسمبرألحزمابن

حدوثعلماؤنااستبعدوقد.باب!يهلوطزناعن:38(91/03أتكفيالمذكورة

من-السلامعليهم-الكرامللانبياءيجبمامعتناقضهاجهةمنهناكالقصةهذه

.78صاتوراةعل:يراجع(1)
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،13لأولاالباب

ثبولهايستجلالتيالأموربعضذكروا-ذلكثنايابين-أنهمكما.والكمالالعصمة

،-.القصةهذهفيعقليا

الظالملأاالقريلأمقوازواجهقبوطبنا!اطلأنكلأإخ!اجقصلأفي)2(

الملائكةأن:وخلاصته،91/216:1أتكفيماعلىبالتعقيبحزمابنانفرر

وحينما.إهلاكهاقرراللهلأنسدوآمنوأصهارهأهلهجمغاخراجلرطمنطلبوا

المحانألخالفجرطلعفلما.الجدمحتلعلىكلامهيأخذوالمأصهارهلوطكلم

هذاننفبذفينرددلرطاولكن،المدبنةخارجالىوبشبهامرانهأخذفيلرطعل

المدينة.عنبعيذاوأخرجاهموابشيهامرأتيهوبيدبيدهالرجلانفأمسك،الأمر

النححاتوبنلايهوبنو.لوطأصهاريخلوالا5:فيقولهذاعلمحمدأبويعقب

طالحين:أوصالحبنيكونواأنمناالعزوجات،:أبقصد

ويراهيممعتعالىاللهعقدوبطلالطالحن،معهلكرافقد:صالحينكانراف!ن،

هدا.منكلهوحاشذلك)1(في

مبعوثينكانراوهوالطالحينب!خراجالملائكةتأمرفكيف:طالحينكانوادان"

11له!هم

.جدا")8"معفونةفأخبارهموبالجملة.الوجهينأحدفيالكذبمنبدنلا

العمابعالفرلح

يعقوبقصلأفما

علماءرصدما-القديمالعهدنصوصحسب-يعقوبقصةفيعديدةمواقف

مراقفرصدواأيضاولكنهمالابقةالمطالبفيعليهاوعقبراال!نقديةالحركة

وقعهد5وعاموراصدوآ)هلاكامرفيلربهامراهيممراجحةمن32،:18/22أتكفيماللثير(1)

!لصالحين.اهلاكبحدآلهالرب

.؟95/؟الفصل(2)
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المقدكلالحتابنقداليالمسلمينعلما،جهود!ا32

بينها:منعقلا،تصديقهايستحيل

إسعا!4ابيهبركلألأخذيعقوبخديعلأ(1)

القديمالعهدنصوصتنسبهعماالحديثعند+الرابعالمطلبمنالرابعالفرعفي

سبق-والخداعوالغشالكذبمن-السلامعليهموحاشاهم-آالكراالأنبياءالى

اتفقواوقدلأنها،والقرطيوالقرافيحزآابنقالهماتفصيلذكرتعالىالىبحمد

منالقصةهذهنقدفيالباجيقالهماأذكروهناالأنبياء،لعصمةمنافاتهاعلجميغا

الدكطتعقيبهفييستعرضها،جوانبعدةمنلحدوثهاالعقلقصديقاستحالةزاوية

يعقوبلنسوأما؟ابالآخرابيهأحداسحاقعليث!تبهكيف5:بقولهيستهله

لعمائه،عليهيخفيهن!أنفقمث:وعنقهيديهعلالمعزى.جلودوربطعيسو،يخئقة

وأيضا:.العقلبفرورةمعلومأمروهرأصلا،صرتهعليهبخقىلاولكنه

نأالرتبةعنبهفضنوإيحعا:..بالمجان)؟أئ!لاوائبرةألل!وولايةفلأصيلاح،

هداأين11(لأعر!طاهرهنأعل!!ىدعا!وششجيبويكلمهالربلهيكلهر

.)2(؟(،هذامن

:يعقوبفيقكلفيعيعموتفكير()2

حيث،،-271442/إتك-فيماعلاباجيالد-شعلاءمنطريفةملاحظة

ابيهمننالهاالتيالبىكةبسبب،يعقوبأخيهعلىحقدعيسوبأنالنصيخبرنا

هذاوأن،أخاهيقتلأن-أحذايخبىأندون-دقىانفسهقرارةفيوقزر،اسحاق

.بالهرببعقوبفأوصت،أمه،رفقة8مسامعالىوصلقدالكلام

ياصببمااصلحتهاوقد،لهامعنىولابالمجل،5:هكذاالمطوعالأصلفيالكلمةهذهكت(1)

عطية:الليثعنمنظررابنكا"يخقل-تعني،المخان"ركلمة..الاجيمقصدينابوماالياق

ابنعنالمباصأ!عنايضامنظورابننقلكا،اباطل:بهائرادوقد..ئمنولاتةبلااليه

.1(ني!م)مادة:الربلان:يراجعأ..ابلأعرا

عنها"ويخاطبهلإصحاقالربيخهايتجلنصوصعدةالىلثروالاجي..97ص:اتوراةعل2()

.،:ه262/أتك:افالصيلعلى
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4+الأولالباب

أوفيقلبهفيالكلامهذاقالعيسوانعلالنصتثيدمنالباجييتعجب

قلبهفيعيصوكلامفإن،،)رفقةبلغقدأنهيزكدذلكبعدثم.،صزهفي:الامرية

ذكرلوانهالباجيويرى..؟يبلغهافكيف.،تعالىاللهالايعلمهولاعليهيطلعلا

.يبلغها)؟(أنمقبولالكان،الناصلأحدالكلامهذاقالعيسوانال!نص

لىلل4بيتفيالمناورف!بمهيركلايعقوب)2(

راىفايةرؤيامن،28019:1/أتكفيماعلالباجيمنموجزتعقيب

يلامسورأسهالأرضعلقائماوئ!ئما،منهبالقربواقفاالربيعقوبفيها

فيكما:قاليعقوباس!تيقظفلما...عليهونازلونصاعدونوالملائكةالاء،

اعلم.أكنولم،هاهناالرب:الأخرىالنخلفظمنهاوقريب"الباجيفخة

لااي.)3"موضعكلفينحصلالمنامبةالرؤباأنعلالباجينعفيبيفنمر

الباجيأكفلوقد..وملبيتفياكلهبانيعقربيحكمحتىامانلهذاخصوصية

النخةفيه!نرىوالتي،النصهنافيالمذكورةالأثياءمنكثيرعلالتعقيب

31.الن!شبينمابلادفيمثرةكانتالتيالوثنيةللافكارانعكاصاتالكاثوليك!ية

4لابانلهخاأموالاهكلدلاصتيلاءيعقىصالة)4!ا

يعقوباثهنجيالىفببحةكلبنبة!وأمولحين!حهدكلقعي!عولنى4لةعبلو

والتع!ميالبهالانشابعلحريصونأنهم-مع!هق!ثلا3-وح!عيه

همها،ابيهبركةعلىللحصولالئنبعةوالحبلةالخدبعةمنذكرو.مأف!بعد..بعمه

خالهلحديعةالمرةهذهولكا،جديدةح!يلةاليهينبون!:0/35243أتكفي

خاله)صررراىأنبعد-يعقوببأن،اليهالمثمارالنصخلاصةتفيد)ذ،لابان

علمقتصرافصيبهيكونبأن،لخالهخدمتهعلاجرةلنفسهحدد-معهبقائهعل

نفه.المرجع:يراجع(1)

.97صاترراةعل:براجع2()

.011ص)2(هاثى،الكانولييهةانخةيراجع)3(
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المقدكلالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود.434

النسخةتقوليجمما-بهذاأنهلابانظنوقد..الماعزمنوالأبيضالضأنمنالأشؤد

القطغانفيالضأنلأن،رابحةصفقةعقد-النصعلتعليقهايخاالكافوليكية

تكثيز-قتتاعلىيعقوبخيلةقامتوقدأسؤد.غالباوالمعزغالبا،إبيضالثرقية

خطرظ.فيفاعصيأفامالجماععلالماعزحملخلالمن،القطيعفيالقليلالنوع

إمبماكهـالمإجمبزالحنماتجنجلالضأفيجملوكذلك،ا:لنينتكوينيخامرآهايؤثربيضاء

السىالإنبراعإبأإننم!جهفمكوئي،العملئهلهذهاله-يهالح!وائا!واخحمارالأسود،

نجعءقليلة11الأنبراعلخالهويتبقى،وقويةكثيرةتكونلنفحصهيعقوبحذدها

أ!+-"دا-(.!(ث".نه!هـ2:!!--.وضعيفة

تجن!نيىبأنبماؤضبه؟الذيالنمنهذاعلالكاثوليكيةالنسخةتعليقملخصهذا

ج!،فيهتم!لمأماإلقديمة)؟(زفيال!ثرقيةللأفكارانعكاس-ايضا-وبأنه،التفسيى

-صب!ل!لجورائئ!لدإلجاواببلإلةالن!نبلءخروجلمصالهالعمللصدلىسحابهبا

ولامالأاإلباج!أر!ا؟اويزبم!فا.الئعقالمذكرر؟بالطرلمهلولههاب!بمببمخسلفهألوان

ييئكه،ولياداثي!ول!رثمبن،الإلرإن،-!وتعإلصببجإت-اللهيختارهماعللمجلقون

يرونهماشهعلى-.أنفأما-أصولهمألرانشبهعلىيخلقهمأن:غالتاعادته

قن!اإلغفلىبجلمهه!لأوأططةلىآفلاوا؟د(أخذشؤهةلاممافهذا،وغبىهاالعمبئمن

أ"ودهيأيزؤن.الأزص!طإبخععلظعبرأأأضزلهئمألأنكلهمخضراالربيعيآالمتولدون

بىدقيمث31-علمثلت5ث7ن!ث!ة.هس0003يزوئه)2(مااكثر

..--.ء.رو!ةإهـهء**!*...كىة-؟.-.-.

ء.ا!!!ة-لم.+وإ.-.ا-4اناالملاه!عل!ةلفماه!العجارةجكل(5)

وباشمحيما؟.إبوإلبمابىجممعإبأفلةهزب-الشصرصحسب-حيلتهيعموبلئف!ذبعد

الطبرنجابئقريىبىدمدأخذوبعدجلعاد.فيأدركوهحتىوابناؤهوإخوتهلابانفتعقبه

أتئافيوهو،الباجيعندهتوقفالذيالنصيأت!ومنابينهما.معاهدةعقد

الحجارةجعلمنالنصمنمواضععدةفيماالباجيينتقدإذ،،4ه:3143/

*-...+-..411ص)3(هائى،الابقالمرجع:يراجع(؟)

!-ت4--ء:.8.ص:اقرراةكل)2(
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ولا،الحجارةل!ثهادةمعنىلا"أنهولرى،ولابانيعقوببينالمعاهدةعلىشاهدة

النخةتذكركما-النصأنوالحق..")1(عاقلمنذلكيحسنولا،م!نهافائدة

.)2(النسخبينوالاختلافا.لاضطرابمنالكثيروبهموش-الكاثوليكية

الثامقالفكم

موسىقصةفي

استحالةجهةمن،نقدهسهامالباجياليهاوجهموسىقصةفيمواضععدة

يريدما-علىدلالتهومدةالنصلأهميةوفقابسردهاأقوموسوف.عقلاتصديقها

-:تأكيدهالباجي

العهاليق:معحربه!فيإسرانيلانتصاربنيكيفيلأ(1)

،17/01:13أخرفيجاءاصرأءليل،بنيلانتصاراتفيساوتعليلكبىىخرافة

نصعدواوحوروهارونموسىأما000)):-الكاثوليكيةلنسخةوفقا-يقولالذي

تغلبحطهافاذا،)صرائيلبنويغل!بيدهموسىرفع)ذافكان،التلرأسالى

وأسند،عليهلافجلس،تحتهوجعلاهحجراأخذاموسىيداثقلتولما.العمالقة

إلىثابتتينيداهفكانت.هناكمنوالآخرهنامنأحدها-يديهوحورهارون

.((السيفبحدوقومهعماليقيشوعفهزمالث!مسمغيب

حتىبرجلينودعهما،تعبتاحتىهكذاموسىيديرفع)انالباجييؤكد

ف!ن:اللهعندمنالنصرف!ن،العقولهتقبلهلاتكادمماهذا،مصلوبكأنهيبقى

.،)3(فلاالم!نكرةالضورةهذهوأما.فتعم،مةأو،تعالىاللهالدعاءثمكان

الفعاما4حيلأقصلأ)2(

فيوبالتحديد،العدد0سفزفي-المرةهذه-ولكنها،شنيعةأخرىخرافة

.81ص:النوراةعل()؟

.511:171صهواثى:الكلامويكيةالنخة:يراجع)2(

.49ص:اتوراةعل)3(
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المقدماالحتابنقدثىالمسلمينعلماءجهود!ا؟6

بسبب-)صرائيلبنيعلسلطاللهبأنالنصوصتخبىنا)ذ،8-1/2،9أعد

إلىالث!عبففزع،كصيرينموتياتسببت،صامةحيات-وتمردئمعصياضهم

النصيقرلوهنا،الحياتعغليزيلالربالىيصينأنطالبين،موصى

لكاصنع:لموسىالربفقال،الشعبلأجلمرسى...فصل)):الكاثوليكي

منحيةموسىفصنع،يحياإليهاينظرلدفيفكل،صا!علىواجعلها،لاذعةحية

.((مجياالنحاصالحيةلىونظرحيةلدكه)نسانأيفكان.صا!علىوجعلهانحاس

والطلاصم،السحرالىأقربهرالذي،النصهذامنالباجييتعجب

اربابلا،الحكماءمنالخواصاربابأحرالوهذ.،ذلكمجسنكيف5:ويتصائل

هدعوةأو،تعالىا!كلاآمنيأية!مرصم!علىلللالرخاحياءوطة،الثرائع

فضلا،الطييةالأ!لةمن!والهعلىأحا!همن-(!ئغ!ثوثعلكل-كعثةقةاو

الحواصيرباب"2لثرأئععن"لحيلرجقكحلاة8تحصصوؤتنعلاحهعن

علهقدوبلجحلقتم!،طثرافعخيعنهتامنجمعدلانيء.و!طلاع!م

.شحكعهه"ه"أليهجمبحهاثأفرأت!أضاقة-قعالأ-ي!قوحيد

:والأعدأدلاحصانياتبايتعلقما()2

المتعلقةالنصوصنقدفيوالباجيحزمابنمنكلمنهجاختلف

الثانيالمطلبفيرأيناكما-حزمنابن.القديمالعهدفيوالأعدادبالاحصائيات

خلالمن-ويج!تهدذاتها،الإحصانياتيناثىكان-الحسابيةبالأخطاءالخاص

بنعف!عات!ىدان!اذانها،الإحصائباتبناثىفلمالباجيأماكنبها،نثبدفي-النصوص

يلي:فساواضحهوكماعقلا،الأرقامهنهتصديقاصتبادعنتزيدلامرجزة،

:سينا،بريلأفيالأولالعاكلالتعداد(أ)

النصوصظاهرانويرى،(اأعدفيالمذكورالعدادهذاعنالباجييتحدث

يدعلتعالاللهأجراهامعجزةهذهبأنالباجيعلئحترضوقد..012-911ص:الترراةعلى(1)

تمائا.الإعجازيالجزهذاعنبعيذاواصلوبهبألفاظهالضولكن.مرص
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ابنمنالسلاححملعلىالقادريناحصاءوتم،التعدادإجراءتمانهيقتميى

مائةوخمسآلافوثلاثةألفستمائةعددهمبلغوالذين،فصاعداعرين

منالثان!الشمهرمنالأولاليومهو،واحديوبمفيكلههذاتم..رجلاوخمسين

..)!(كثيرةأيامفيالاحدوثهيمكنلاماوهذا،مصرمنلخروجهمالثانيةالسنة

الثافي-المطلبفيسبقكما-الكاثوليكيةالنسخةقالتهماتذكرنا)ذاأنهوالحق

قالهماصحةبسهولةلأدركنا،القديمالعهدآوأرقااحصائياتفيالمبالغاتعن

الباجي.

إسرانيل:بنىحروبفيالملنكووةالأوقار)ب(

لمنعجشهجمعسيحونأنمن:23!1/212أعدفيماخلاصةالباجييورد

يجمعأنسيحونيقدركيف5:متعجتاويتسا!،أرضهفيالمرورمناصرائيلبني

وثلائةألفستمائةأصرائيلبني!نمع،أرضهيجوزواأن)سرائيلبنييمنعجيشا

يعميأوقبالتهميقفجيشىاي؟-ققدمكما-رجلاوخمسونوخمحممائةف31

ولاالطاكتينهاتينعنليضيقجميعهالامو)ن؟منهمأكثريكونأنالاعل!يهم

(خرملركافيهوأن،منهواحدةبقةفيأنهما:ك!مهوظاهر،قكل!ف-(ص!محملهما

بقوله:الفصلهذافيهذابعدهناذكرهوكما،مرازابعالهحموء-كما!!خرشاوجيو

لموصى:ا*فقال،اذرعيفيليقاتلهمبجنودهفتلفاهمباشانملكاليهمفخرج))

بسيحونفعلتكمابهفافعل.كلهاوأرضهيدكفيوشعبههوئسملمهف!فيتخضهلا

ملكصفوربنبالإقأيضابعدهوسيذكر33-1/2،34أعد((الأمررفيملك

وهممدينملوكقتلواأثهمعشرالسابعةالقراءةفيوسيذكر،وجيوشهموآب

ألفا،وسبعينوخمسةستمائة:الغنممن:منهموغنموا،39/اأعد.وجيوشهمخمسة

مالم-الناءومن،ألفاوصتينواحداالحمير:ومنألفا،وسبعيناثنين:البقرومن

تقبلهلامماوهذا-35،:3132/أعد((ألفاوثلاثيناثنين-الرجاليمسها

.111صنفسهالمرجع:يراجع()1
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.كلها")1(الجيوشوهذه،الملوكهذهفيهتكونالشامأن:أصلاالعقول

4،لك!إلها9!قوأتالتعبيربلفظ)!ا(

-:مرتيناللفظبهذاالتعبيرالباجيانتقد

وهو،الباجييذكرهلماوفقا-يقولالذي6-7(6/أخرعلىالتعقيبفي:الأول

لبني))قل:موصىيخاطبوهوالربلسانعلى-الحاليةالنسخلفظمنقريب

العبودية،منوأخلصكم،المصريينتجبرمنأخرجكموأنا،الربأناإفي:)صرائيل

.!الها((لكموأكون،شعباليوأبقيكم،عظيموحكمريخعةبذراعوأنقذكم

المعطوف،المستقبلالفعلبلفظ((الهالكموأكون)):قولهأنالباجييرى

فيالههمهو-وتعالىصبحانه-اللهأنمع،يحسبنكيف،المستقبل))أخرجكم((على

.،2،ا"31الماضيوفي،الحال

:يقالأنيخسنكيف5:يقولذلكوفيإ51/14أعدعلتعقيهفي:الثانية

الههم-وتعالىسبحانه-اللهأنمع((إلهالكملأكونمصرأرضمن))أخرجتكم

أنهحتىليكونأخرجهمأنهأما..؟يخرجهملمأوممرمنأخرجهم،غيرهملاله

.فلا")3(:يكبنلميخرجهململو

4بالكزبرةافىتاثمبيه)5(

:1/17،9عدوأيضا1631/أخرفيماعلفيهايعقب،الباجيمنطريفةلفتة

أنه،الباجييرىاذ..الكزبرةبدبئإصرائيلبنويلتقطهكانالذيالمنلثيهمن

مثلأنه،41/؟6خرالىأيثيرتقدمماصرابهبل،الشبيهاتأعجبمن

.الجليد)4،

.021ص:التوراةعل(1)

.19ص:الابقالمرجع)2(

.171ص:نفالمرجع)3(

.49صنفهالمرجع:يراجع()4
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هارون:ابنيوأبيهونادابموقيتعليلحول6()

هارونابنيوأبيهونادابموتحول-01/112ألاماعلالباجييعقب

الكاثوليكي:النصيقرلب!تقديمهما..الربيأمرمالموبخرراناراتقديمهمابسبب

فازاعليهاووضعهمجمرتهمنهماواحدكل-وأييهوناداب-هارونابناأخذ))ثم

مننارفخرجتبها.يأمرهالممقدسةكيرناراالربآأماوقربابخورا،عليهجعل

.((الربآأماوماتافأكلتهماالربآأما

هنهمئلمنالناية"أنترى،النصعلىتعليقهافيالكاثرليكيةالنسخة

واببهرناثابانالسببولعل..الطفسبةالفواعدبعض)دخالهيالحكابات

فيرىالباجيأما00،)1(المفروضالوقتخارجاضرمتالنارأناو،بكاهنينليسا

مالمفعلاافاف!ظ،جدامث!كل)النصوان،عقلامقبرلةغيرالتعليلاتهذهأن

كلهاالمباحاتفعلعلالعقابالباديستحقدالا؟العقابيستحقانلابهيؤمرا

مافعلالويشحقانهدأنماالقواعد.وبطلتمحرماالمباحفصار،بهايزمروالملأمهم

.،)5(بهامراماتركاأو،عنهنهيا

م!رأنقينوالمقاونلأ"نيوياللىالثوابفبئاللاهةعلىالثويبحصرألا(

4كنعانوارض

سياقفيجمعهماقدالنصأنإلا،بينهماعلاقةلاأنللناظريبدوقدمسألت!أن

جالةفي)صرافيلبنيينتظرالذيالثواببياناطارفي،1/18:12أتثفيواحد

أناالتيالوصيةكل))فاحفظوا:الكاثرليكيالنصيقول..ربهملأوامرامتثالهم

اليهاعابرونأنتمالتيالأرضوترثواوتدخلوا،تقؤوالكي،اليوآبهاآمركم

لهميعطيهاانلأبائكمالربأقسمالتي11\رضعلىأيامكمتطيلواولكي،لترثوها

لترثهااكاداخلانت2اللتيالأرضف!ن.وعلاحليبالبناتلرأرضا:ولنسلهم

.542ص)2(5()1هامى:الكاهدوليكيةالنخة()1

.401ص:الترراة)2(عل
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برجلكوتسقيهزرعكتزرعكنتحيث،منهاخرجتمالتيمصركأرضليست

جبالأرضهيلترثرهاإلهاعابرونأنتمالتيالأرضلكن)؟(بقولكمزرعة

الهكالربوعينا،إلهكالرببهايعتنيأرض.السماءمطرمنماءتضبربوأودية

.((آخرهاالىالسنةاولمن،دائماعليها

:جرهمنالنصهذاالباجيينتقد

وحفظ-سبحانه-الفهأوامرامتثالجزاءيجعلأنيحسنفكيف:أولآأما

ولا،ثوابهاولا،الآخرةجزاءيذكرولا،الدنياأراضيمنارضدخول:وصاياه

البافي3الدانمنعمبها

زرعهابل؟السقيبستانمثلبأرجلهمزرعهايسمصرأرضف!ن:ثانياوأما

الحبشةبأراضيالراقعالمطرماءمنأيضاالنيلأنمع.أرضيهاعلىالنيلبمد

حيها.ونوا

بالمطركانإن؟مصرأرضعلىزيادةدائماالأرضلهذهاللهتعائذفما:ثالثاوأما

اللهأراضيبلادباقيدونمصرأرضإلىالنيلماءتسييرأنمن-دائماهوفليس

)2(.؟فيهوننظرلنعلمههوفماآخر،بوجهكان-!و)نالمطرمنأعجبكئهاتعالى

1(

2(

يانفيالكاثوليكيةالن!خةوتذكر((التىبانثلبأرجلكموتقونه:-))اباجيلفظفي(

بالرجل.مجرككانمائيدولابإلىإنارة-الراجحعل-أكا((برجلكوتقيما)):معنى

أشزى،آلذئشتخن):الإصرإصررةمطلعيخاوتعالىتباركاللهقرلتذكرالاجيانشكلا(

ا!يناةبقيئزتةرحؤتةرقيكناالذىفصالأاآننشجبالىبآئخزااتضئجبيىنجلأبق!ئد؟ء

بتفدالباجيولكنفعلا،باركةفايارض(،1)الآبهالاصراء:أسورةآفبنصهز،آلئبعغفؤإنة،

ظاهرةمبالفةمنالمحرتالتوران!الضفيما

:نغاطعدةفيوذلك.الهرحمهاباجيكلامعلىاتعقبمننجفهالرنتفيبدلاولبهن،

أنهفيديخاعظمةولكنالإصلاآ،ينكر،لاأمرالطاعاتفعلعلديويبجزاءابوعدأن:الأولى

ثلاثفيتماماواضحهذاولعلراحد.سياقفيويجمعهماواياخرويالديويالجزاءبينيمزح

زلئهغانززئاذآاتقؤأيلذينؤييلا:وتحالتباركالحقيقرلالأولفيالنحلى.يررةمنآيات

المئقناذازؤق!يقتمخيرآلأيخز؟ؤتذازحتتةص!آلذئياقد؟فىاختئرأيخلذيفخ!بمقائوأ

فىثنبتترئئفغط!وأقاتجفبينآلئ!فىفاخروأؤآئذ-فئا:شأنهجليقرلالئانيةبرفي03،الآيةأ

تجاركتيقرلاثاثةوفي.4،ا:الآية1،يغتفرنئؤكأئوأأتحتزؤلأخرآلآيخز؟ختتةآلذتيا
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وما3آخرهاالىالنةأولمنفيها،-تعالى.الثهعينبكونالمرادفمارابتا:وأما

.)؟"؟ا"مصرأرضعنالأرضهذهفيالتأثيرزيإدةمنبذلكيظهرالذي

-:مصلوبكلعلىباللعنلأالعكص)8(

فيخشبةعلىوغفقضلبمنكلعلىباللعنةالحكمتعميممنالباجييتعجب

كانواذا...)):-البىوتحشاتيةلنسخةوفقا-يقولالذي2-1/22،23أتث

الخثنبة،علىجثتهتبثفلا،خشبةعلىوكفقضتل،الموتحقهاخطيةانسانعل

الله،منلعنة:الكاثوليكيةأفياللهمنملعونالمعفقلأن،اليرمذلكفيتدفنهبل

.((نصيباالهكالربيعطيكالتيأرضكت!نخسفلا

موجبسبببغيرمظلوقاخشبةعل)نسانضلبربما"أنهالباجييرى

انه:يقالأنأصلايمكنلاهذاومثل-عيسىفيالنصارىتعتقدكما-لصلبه

1(

ؤئتخنرثنفزمبةفثنخيئئنةهـخيوةئزينؤفؤألقذتحهـأؤينضيخاغيلتق!أصمار.-

.،79:الآبةا(كغتئونضائواتاياختينأتجزفم

تماما،الآخرةوتجاهلالدنيافيالثوابفتحصرالاجييكدهااقيالقديمالعهدفصرصأما

.ا"رحمهالباجيآالامايتقد.ماوهذا

يميهماوهو،باشرةاليلماءمنسقيهايتممصرفياياراضيبعضهناكأناصحيح:-الئانية

الاضهايمكنلاالأراضيمنا،كبرالبةولكن،(بالراحةالري)م!رفيالفلاحون

ئروبينافيبماءممرفيالأراضيرقيبيناتويةفيالاجينكلام.الآلاتباصتخدام

المبالغة.منشيء-أعلموافهأرىيخا+فيهالمطرباءفلطينفيالأراضي

منها،أماكنعدةعلتعالافهبقدرةانازلالمطرماءهوالنيلماءأصلانأيضاصحيح:الثالثة

كرفيلميا.بالآلاتالريوليىالمطرباءمباضررقيعنيخدثالضولكن.ونراجهاالحبثة

.بعبدةأمثنمنباههجاءت

تذكرلمفلطينف!ن،تعالىاثهباركهماقدا،رضبنكلاانعلىالباجييؤكدانيكفيكان:الرابعة

لدرايمالخيلعنصجانهقرلهوفيالإصراءصررةمطلعوكما،لبركةوصفهلإمعالاغالتاالقرآنفي

وغيرما،..لم17الآية:ا،نياءأصرة،يلغنبىيخاتزكاالأزضيالقةلؤئوطاؤمختئةا!

غيركلاماا،شاءبهذ.ممرعلفلطينتففيلعلالضتاكيدفكانكذلكالحالكانو)ذا

.تاكيد.الىالباجييعىماوهذاديق،

.013:113ص:اقوراةكل(
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:يقالفكيف.العقلاءب!جماعتعالىاللهعندمثابمقؤببل..تعالىالثهمنملعون

خشبة؟علىمرفوعكلملعوناللهمنإنه

الخشبةعلىمرفوعكلبأن:الخثصبةعلىجسدهئباتلاأنتعليلأنأكما،

عنهيدفعلا،عنهاوحطه-الجملةفي-الحشبةعلرفعهف!ن.صجحغير،ملعون

.")1،اللعنة

إصرفيل4بنيأسباطلأعدادالبفمروثماأجناستضير)9(

8-9،لم2أتثفيماعلىبهايعقب،المطلبهنافيحزمابنمنأخيرةثاركة

فزقحين،للاممالعليقشتمحين...)):-2لبروقستانتي!لنصيقولا-وفقاالذي

حسب:الكاثوليكيةأفياصرائيلبنيعددحسب،لثمعوبمحومأقصب،قمبف

.((نص!يبهحبليعقرب-هوضعيه!ربيخبمكة-!أيتيعلر

كبيرا-علوا-قعا!أ!!دةمن"ال!نصمنيفهممابذكرقضيبهحزمبزيهل

اصرائيل؟بنيحح!ابعلىالأجناسقسمةوجحل،آرمبنيمنالأجناص"قئم

كعو(اصرأئيلب!نيأولادلأن-منه،حاشا-ظاهر،كذبنهذا..ت!فمهوجعلهم

كذلك.الأمرولشعئر،أئتيآدمبتيأجناصيكونأتامجبهذافعلىعثر.اثي

لأن،وأبشعأشنعحي!ذفالكذبإصرائيل،اولادمنتناسلقنعنيكانف!ق

.والموتبالولادةوينقصونيزيدونيومكلبل،واحدقدرعليستقرلاعددهم

.أ،)2مكذوبةمبدلةمحرفةبأكاواضحةبراهينهذهفكل.فيهشكمالاهذا

للنصوصمخصصاكانالذي،الابعالمطلبهذابشصالثامنالفرعبانتهاء

عدمجهةمن-الهجريالسابعالقرننهايةحتى-النقديةالحركةعلماءانتقدهاالتي

.138ص:الابقالمرجع(1)

اليونافمااللفظآئرتاتى-الكافوليكيةالنخةأنبالذكرالجديرومن..1/27،2282الفصل()2

)5(أهائىالملائكةباكم،افه"نجيئرت-)صرافي()نجيالعبرىاللفظعلاكله()بني

وأطمأدهىوهذا.الملافكةاعداهبحبالريةالأجناصقماللهانومفا.،.854ص

وأفخى.
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المبحثهذاإطارفي،وأحداثهالأحكامهاتصديقهواستحالة،لهاالعقلقبول

القديم.العهدمتننقدفيالكرامالعلماءهؤلاءجهودلعرضا!صص

...آخرجانبالىالتاليالمطلبفيوأنتقل

،،،التوفيقتعالىوبالله
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الثامقالمطلب

القديوالعهدفيع!هالخاتوبالنبيالباثماراق

متنلنقدتحليليعرض)عنوانهمبحثفيالمطلبهذاللرادفريبايكونقد

فكلها،سبقتهالتيالمطالبمضمونمطالعةبعدوبخاصة،"القديمالعهد

الى،النصوصبينوتضاربتناقضبينما،متنوعةودلبياتأخطاءفيهانصوصا

رصدنصوصاالمطلبهذافيعلماؤنايرصدحينفي.وغريبةعجيبةتشريعات

وسيدالبيينخاتمنبوة)ثباتقضيةعلبهايشث!هدون)يجابيةنواحفيهاعلماؤنا

-:امرينبمراعاةالعجبيزول،ولكن..!اللهعبدبنمحمدالمرسلين

محلعل:معم!!ط!لهاألهصتلليحثهاللح!مثاس!حكؤماءأحدما

ق!مل!ميي!هسال!هظ!عبءقطهرحيمعنلمتمعرو!!يدكتصرصوضويم

،وص!أ1لمجساييةويلا!أء،!ن!ى-مقتصوصا!حه!!اي!ياك!ءور

هذأفيتكفلالنصوصهذهفيالجثدأما.إلخ...الأنبياءولعصمةالألوهيةلجلاث

في!محمدالخلأنمبئلنيبشاراتوجود،+لباتيتصلوهو،منهجانبلابرازالمطلب

القديم.العهد

،النصوصهذهعلىيتوقفلا!محمدنبوةعلىالاستدلالأن-:الآخر

وما.شكأدنىإليهايتطرقلاالتيالراضحةالقييةبالأدلة!نبوتهيثتوانما

كونهيتعدىلاالمضمارهذافيالقديمالعهدبنصوصالاستثحهادمنعلماؤنافعله

:يقولعلمائناحالولسان.دهالزامهلإفحامهمعهوالتساهلالخصممجاراةبابمن

نجالقداسةلهاوتدينونالكتبهذهصحةتعتقدونوالنصارىاليهودأيهاكننمإن

فيلزمكمصيم،الخاتمالشينبوةإثباتمنهايستنبطالتينصوصهافهذه،والإطلال

كنتمدهالا،عليهالمتقدمةالرائعنسخمنبهجاءماصحةواعتقادبنبوتهالتصديق

.والإلهامبالوحيمكتوبةوأنهااليهببهذهالإيماندعواكمفيكاذبين

"والأوهامالفسادمنالضارىدينفيبماأالإعلامكتابصاحبهذا
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فيهبابكلويجعل،!محمدالخاتمالنبينبوةلإثباتالكتابمنقسما!ص

من،،يديهعليظهرتالتيالمعجزاتمن:عليهاالاستدلالأنواعمنلنوع

علالدالةوصفاقهاحوالهومن،قلبهعلىتعالىاللهأنزلهالذيالكريمالقرآن

.!وصفاتهوأحوالهبنبوتهالسابقينالأنبياءاخبارمنجاءبمابدأولك!نه..صدقه

لكون-بابتقديماولىغيرهكانلان-النوعهذاقذمنالانما5:بقولههذاويبرر

كانتالثائرهذهولكرن،الزمانفيعليهمتقذمينبعلاماتهالحبيرينالأنبياء

منا-يطلبلمجوابهالكتابهذاكتبناالذيال!مائلولكون،مجيثهقبلمعروفة

وباعثالهمؤنساالبابهناوليكون،الأنبياءكنبفيجاءبماالاستدلالالا-جهله

بعده.فيماالنظرمحل

الكببتلكصذقتنالابهتشفعلاالنوعبهنا.صتدلال!اأنوثتغلم

حمائس!تدلولامنهامثىءيسفعلاذلكمنشيءعنخليوقن.عنده6مرتوقو

.الفرقسانرمننبوتأنكرمنكلعلىبهفئتدل؟لنوغفنابعدماوأما..عليه

تو!نرتالكتبتلكأنلادعائهموالنصارىاليهودحجةهوف!نماالتوعهظفأما

لهم،الالزاماتبابفيداخلهو-)نماالتحققعلى-عندناالنرعوهذا..عكمم

.دافحامهم")1"عناثمم.ليطير

تقديرفيبالغواقدعلماءناأنالباحثلرى،الحججهذهوجاهةورغم،ولكن

فصل-تخصيصمنيخلوالا؟ال!نقليةالحركةكتبمنفكثير،الشاراتهذهأهمية

علىعالة-مبالغةأدنىبلا-هذافيوكلهم،التمجيدي+"الغرضلهذا-كبزأوصغر

الجدلمضمارفيمؤلفاتهوصلتناقنأ-مدمكانالذيالطبرفيربنبنعلىالمقدي

فيوالدولةالدين"كتابهمعظمخضصوالذي،أصفارهمونقدالكتابأهلمع

،:1236238/لنمل:فيحزآبنمنكلايفالانهنافيتالهمارراجع،264ص..الاعلام(1)

.574صالفاخرةالأجوبة:فيوالقرافي

والاجيحزمكابن،اهتمامكبيرالمالةهذ.يعيروالمالنقديةالحركةعلماءكبارأنالملاحظمن)2(

والجويني.
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القومأسفارمننبوتهعلىالثاراتلاستخراج"يمحمدالنبينبرةإثبات

شغله-الماضيالفصلفيكتابهملخصفيرأيناكما-المسألةهذهوكانت.المقدسة

صحيفةأثمانونالكتابنصفمنيقربماشغلتالتي،الأولىوقصتهالثاغل

.،وصمبعينوخمسمائةأصلمن

علماءنا-أنبمعنى،الغايةوجاهةقدرعلىالوسيلةتكنلمأنهالباحثيرىكما

لاثباتأعناقهاولمأالنصوصتأويلفيتع!فواتد-الخصوصوجهعلربنوابن

وأصحابه.وكتابهوبلدهوأمته!الإسلامنبيعلىأوصافمنفيهاماانطاق

مقبرلا-تأويلهايكونالتيالباراتب!يرادالمطلبهذافيسأكتفي،هناومن

المتكقفالتأويلذاتالأخرىالبشاراتأصردأنعل-الأقلعلىمقبولاشبه(و

منالأولالفصلفيالنقديةالحركةبسلبياتالخاصالمبحثفيالمتعئفوالتفسير

تعالى.اللهب!ذنالثان!الباب
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لولأالفد2ا

هاجرالسيدةوالىالسلاروعليهإبراهيوالخليلإلىموجهلأبشاواق

وتعالىتباركالثهمنمرخهةبثاراتستالتكوينسفرمنربنابناستخرج

منهاأربع.عنهاالئهرضيماجرالسيدةزوجهدهالىالسلامعبيه)براهيميخليلهالى

السلاأعليهإبراهيمذريةجميعفيعامتانوثى!ان،السلامعليهب!صما!عيلبخاصه

)براهيمنصلب!تكثيرتتعلقبشاراتوكلها،،أيضافيهماداخلا)صماعيلنجيكويأ

الئسل.هذاعلياللهي!مبغهاالتيوايرجمة

وذريته:!لأبإسهاعيلالخامملأالبفهالاق(إ)

إلىوجلعزالثهمنمرجهتانمنهاثنتانأسلفنا:كما-بشاراتأريعهي

سأذكرها،هاجرالس!دةإلىالربملاكلسان--إ،جاءلاوالأنجرلان)يراهحبم!،

إلنالي:ابئحوجملبهذاالترتيب!

.؟4الأوفىالبثنأرة

فيماجدامنهوقريب،الكاثوليكيللنصوفقا-لإبزاهيمفيها.الزبيقول.-ة

و(نئيهأباركهوهأنذا،فيهقرلئاصمعثئتأسماعم!واما)!:تالتحخ.إلأخرى

ويلد،جدا،كثيرا:البروتستانتيةفيأجداجداوكثر.،أثقزه،:البزوئستانتيةأفأ

وفي.كبيرةأمةوأجعله:البروت!انتيةأفيعظيمةأمةوأجعاة،زئيساعثر1هدتي

.17/0،2أتك((عظيما،شعباوسأجعله:السامريةالثرراة

نأعلالمقذسللكتابال!نقديةالحركةعلماءمنالنصهذااوردمغجميعاتفق

فييكنلمإذ،وامته!محمد(العظيمالشعب)او(العظيمةالأمة)بالمقصود

.)ا"سواهمعظيمشعبأوعظيمةأمةالسلامعليه)سماعيلذرية

الاملاآ،؟15صللجحفرىانصارىعلالرد،172صالحزرجيعدةا!كاب:براجع()!

...الخ.44-1212صللقرافيالفاخرةالأجومة،265صللقرطي
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عندهاالتوقفيستحقانالمغربيالسموألوتعقيبربنابنتعقيبولكن

محمد!الخاتمبالنبيالتبثحيرعلىال!نصبهذااصتث!هدواتنصافربينمنبالذات

فيوبحثنظرطولبعدل!صلاآاللههداهمالذينمنأنهماملاحظةمع،وامته

-:-السموأل-والهردية-ربنابن-النصرانية

النهايةفيليخرجالنصومجللالمختلفةوالزجماتال!شخبينيقارنربنءفابن

نأ-منهالعاشرالفصلفي-الترراةمنالأولالسفرفي5:يقولهوها.بمطلوبه

وعطم!ته،علبهوباركثإصماعبل،فيدعاءكاجنتفد))!:لإبراهبمفالاكله

ترجمةفيفهذا،((عظيمةلأمةواجعله،عظيمارجلااثنيوصيلد،جداجدا

احبارمنحبراوالسبعرنالاثنانف!ترفاالتيالتوراةفيفأما.الزجمانمارقى

)1".((الأمممنأمةعرةاثتتيسدد"إتيقولاتاليهودف!نه

")ف!:وجلعز-اثهقرلمناكثراحدفيوالثاراتالمواعيدمنيكونفيى

كبيرهوجلعز!عنهتاعنواقلجدا"جداوعالمئهوكئرئهفيهباركتقد

.منه")2"أظمقنرفلاجداجداعظيماأ!4!ذىءا!ملرلأفىجال،واصغز

،،يؤقفالعيريةباللغةالرأصعهخبرته-كعادته-فشتغلالصكااعا8

كلمة))جلاجع!،وير-ثحومةل!ئضظت!المقالةالع!!تعندجمألخصوص

!بصال!روقه!اليمة!!مايبةالطريقهمعهاوشتفمماد((بمادأ)

حروفهابصنابعطحع!ءف!جملاس!هالكدمهقهنه8.-ء:يقرلا.الجضل،)3(

)1(

)2(

)3(

دقةيانفهولهالذىفاما:عيهوالآخرلهاحدهما،لرضينرسبنأور!ه!لماانصفاذكرت

عبهالذىواما.و!لزجماتالخببنالمقارنةفيرموضوبخه،المرضعهدفيالنصوصابرادفي

لمرادقيف!نه،لملاآعلي!هموصىيلالحايةاةاتورنجبةجزآفيفيهوقهالذيالحطأيانصو

قرلهفهورحد.اصماعلفياللامعيه)برايمالتحالماالهاوحىمافاما5:لهكهداقالالنمى

النصهذاانعلاقثيدفمع.....،اترراةمناياولالفرفالملااعيهموصلانعل

الجزم-الاحثنظرفي-يؤغلاهن!انإلا،الحايةالأسفارفيالحقبقايامنيكرنتدوائاله

اعلم.وااله..الصررةوبهذ.الإطلاقبهذااللاآعيهموصلالىالحاليةاياصفارنجه

.131صوالدولةالدبن

مينا=علدمياويابجديحرفكلأنأساصعلمقرمقليمةطريفةهي،الجمل،حابطريق
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!ا!ا9الأول!اب

أيضاف!نه،!محمداسمحروفحسابعددوذلك،وتسعيناثنينكان6"اجمئل

لبذلتةبهضزحلولأنه:ئففزاالموضوعهذافيذلكخعلطنما،وتسعوناثنان

ذلك.غيرفيعبلواكما،الترراةمنأسقطتهأواليهود

حروفهحابعددبكونمماكلماتعددالتوراةفييوجدقد)نه:فالواف!ن

انذلكمنيلزآفلا،وبكروخالدوعمروقلداسمحروفح!ابلعد!معاهـلا

لهنهكانلويقولونكماالأمر)ن:فالجواب..أنبباءوبكروخالدوعمروقلديكون

لاانهعلوالأبةالبراهبننقبمنحنليهنىالتوراةكلماتمنبنيرهاأصوةالأية

ماالأياتمنالتوراةفيلبىانهوذلك.التوراةساثرمنبغيرهاالكلمةلهذ.اصوة

ئرتمنيكونبمايهـلابراهيممنوعدلأكا،الآيةكهلهاثرفاسماعيلبهحاز

11و!كروخلأدوعمروزيدق!يبةشرتعلىشتملةأخرىالترر،أيةفيوليىالع!.

،(جلا)جلاسنداالني(م!!عمادتوكيكلمةالآيةهنهفيبسالهنينثاثم

الآيةمنجميلماتمثىءلهاأصرةقلا،صيح!اقيمنللي!ة!كلمةاكاوقلك

للتكورة

وكانتوأولاد.،)صماعيلحقفيمبالغةالآياتأعظم*يةهذهكانتلاذا

الاضارةكضمنانعجبفلاا،بة،نلككلماتباقيمنمبالغةاعطم!لمةتلك

وصلم.ؤصحبهوبههعلبهاثهصلقلرا،وأعظمهمشرفااساعيلأولادأجلإلى

لهن!ولاالأبة،هنهكلماتمنبغبرهااسوةالكلمةلهذهلبىأ!لهيثنافدو)ذ

-اعزاضه!ه)؟(بطلفقدالتوراةأباتمنبغبىهاأصوةالآية

:-.الال!نحو+محل

052+ك15-.ي95-ط"8-،ح7ز-،6-و،ههـ-،4-د53-،!!2ب5-؟أ

525-.ر0051-ق5-.9ص،-08ف،7-.ع056حما-"ه-.ن45-.م،-03ل

0051-.غ9.8-.،ظ08-.ض057!.06،ذ50!-05-.ث4.6-0ت03،ض!.

.وتعرناثنانلديخايبمماد(أبمادكلمةوبحاب

الامحلاميراجع،حرفياالموألكلامالإعلامفيالقرطينقلوقد151:171صاليهرد)فحام()1

.26-266هص
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المقدماالحقابنقدفىالمسلمينعلما،جهود!ا05

الثانيلأ4الباثمارة

:-الكآثوليكيللنصوفقا-لإبراهيمالربيقول)ذ،213/اأتكفيوردت

أيقحافهو،الأتة:السامريةوفي،الجارية:البروتمتانتيةأفيالخادمةابن))وأما

وفي.نلكلأنهأئةسأجعله:البروتستانتةأفي.نسلكلأنه،عظيمةأئةأجعله

أمتكابنجاعلافي:ربنابنوعند.هونسلكاذ،أجعلهكبيرلثمعب:السامرية

.((ززعك،منلأنه!عظيمةلأمةأيضا

يجعلهاربنفابن،بسابقتهااهتمامهمقدرعلالبشارةبهدهعلماؤنااهتماآيكنلم

بذكرها)1(.مكتفياوذريته!بإسماعيلالحاصةالبثماراتترتيبفيالثالثةالبشارة

جهةمنوأمته!محمدعلىالبارةهذهانطباقالقرافيالدينئ!هابيثبتحينفي

الصلاةعليهمحمدأمةالاإسحاقدوناسماعبلالىمضافةعظبمةأمةبكن"لمأنه

المرادأأنفيضيفالجعفريالحنبنصالحأما200(،ةبهالموعودفيكون،واللام

.6)3()صماعيلبنفيدارنسل،من:أيأابنف!نه،!عمد:به

الثالط4البفمارة

جاءتالارتين)حدىوهي،،16/7:12أتكفيوردتالتيالبث!ارةهي

غتلفين.مرقفينفيعنهاالثهرضيهاجرالسيدةمعحديثهفيالربملاكل!انعلى

أذلتهاالتيصارةوجهمنهاجرهروبعنالنصيتحدثالرقتهذاوفي

منحملهابعداصتعلاءنظرةاليهاتنظرهاجرأنمنتومتهلما،معاملتهاوأصاءت

ملاكفرجدها))هاجر:عنالكاثوليكيالنصيقولالهروبوبعد..)براهيم

هاجريا:فقال-شورطريقفيالتيالماءعين-البريةفيماءعينعند)"(الرب

.132صواللرلةالد.ش:يخظر(1)

.36،صالفاخرالأجوبة)2(

.161صانصارىعلالر!)3(

ال!يالمنظورباثكلنفهاطههوالربملاكان09عى)3(هامئىفيالكللالويكيةانخةتذكر(4)

للر.فبهيظهر
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154الأولدبال!

سارايوجهمنهاربة)ن!:قالت؟تذهبينأيندالجئبأينمن،ساراي!ا!ت

ملاكلهاوقاليدها.تحتوتذلليسيدتكالىارجعي:الربملاكولفقال.بسيدقي

أنتها:الربملاكلهاوقال.لكثرتهيحمىلاحتىتكثيرا،نصلكلأكثرن:الرب

أفيشقائكصرتصمعقدالربلأن،اسماعيلوتسمينهابناوصتلدين!امل

حماراويكونودعاءك،،تبتلكسمع:ربنابنوعند.لمذلتكسمع:الروتستانتية

وحشيايكون:السامريةوفي.وحشيا.إنساتايكرن:البروتستافتيةأفيبثرياو-ا

الجميح،يعاديوحشيا،انسانايكون:التطبيقيالتفسيرنسخةوفي..الناسمن

عيريكرن:ربنابنوعند..اخوتهكلمتحديامستوحشاويعي!ثى،يعادونهوالجميع

أفييسكناخرتهجميعوجهوفي،عليهالجميعويدالجميععلىيده،،الناس

وفي..يسكنأخوتهجمغوأمام،عليهواحدكلويد،واحدكلعلىيده:البىوتستانتية

ربن:ابنوعند..يسكناخوتهكلوحول،بهالكلويد،بالكليده:السامرية

جميعتخرآعلىممكنهويكون،اليهمبسرطةالجميعويد،الجميعفوقيدهقكرن

.(()خرته،

منهفهمراممافيهجاءماعلالنصمنالبشارةاشباطفيعلمائنااهتماآينصب

ربن:ابنيقول.)خرتجميعنسلعلى)صماعيللنلستكرنوالسيادةالغلبةان

مثافهة،وجلعزاللهعنالسلامعليهاهاجربهاالمقذشاقةثانيةبثمارةأفهذه

ربنابنهـلرى.صفلى،عندهالناسجغوأيديالعلياابنهايدجاعلاللهأنوأخبر

.؟(!محمدالنبيظهرربعدالايتحققلمهذاأن

للجعفريالنصارىعلالرر،164صالناخرةالأجودة5-131132صا!وراةعل:رواجع()1

الجرمتافي"لمجلفبايهاضارمجهرلضخصعلبالردننهربنابنشغلوقدهنا..11صه

فيرأيخاكما-بانهوصفهمنالضهذافيجا+بمااللاآعلبهاصماعبليدفايعبأنهرفيالهببث"

!لوصيط:المعجم:أيراجعالحمارومفا.،اناسعير:ربنابنلفظوفي،وخيحمار-الحاية!خ

الباقمعبتاصببمااللفظتأوبلورالحصمالجاهاصاصعلرلهربنيبنبنىرقد..ر(1ا)عمادة

وقعالصبحانها،سثهنيهااخرىفصوصفيجاءبماالنصهذامحارضةطريقعن،فيهرردالذي

تأ"الصخرتاببطرصصمىبر2انمنالانيلفيجاءوبما،مفزصصغأومملةناربانه

هنه-كانتفلو،92(/1أبوا*""خملصئينفه!رمو&،-8؟1617/
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المقدماالحقابئقل!القالمشلمينعلماءجهود!ا25

تكنلموولده)سماعيلأنمحالةولا):فيقولالأمرهذاالخزرجيولوضح

محمذا!اللهبعثفلما.)صحاقولافيالنبوةلأن،)سحاقيدتحتالاأيديهم

وبارك،وعطمهموأ.نماهمفيهمالنبوةورذ،الجميعيدفوقاسماعيلبنييدجعل

.،الأولىالثصارةإلىأيث!ير0،)1(التوراةفيقالكماجداجداعليهم

الرابعلأ4البشاوة

هاجرالىحديثهفيالربملاكلسانعل-كسابقتها-البشارةهذهجاءت

من-النصوصحسب-هاربةكانتالسابقةالمرةففي،نحتلفموقففيولكن

بناءطردهاالذيهو-أيضاسالنصرحسب-)براهيمف!نهناأما،سارةوجه

ليرويالكاثوليكيالنصيمضيثم،بتنفيذها)براهيماللهأمر"!يسنارةرغبهعلى

ومضت،صبعبئربرئةفيوتاهتفمضت)):بقولهوأيتهالهاجرحدثما

الولد-فجلصتموترأيتلا:قالتلأنها-قوصرمية4ئغدعلتجاههفجلست

وبكت.صوتهاورفعتتجاهه

!لثما:!اوقاالألسيماءص!-عناجوكزبصلادئدىءالصييصرتاللهوصمع

فخذيقومي.هوحيثالصبيصوتصمعقداثهف!ن،مخأفيلاهاجر؟!يا

.،:1/24118أتك((عظيمةامةجاعلهف!في،يدكعليهوشذيالصبي

الذي:الحملمنوامنعاعرالوضى،الحمارأالعنر)ن:يقالانلأمكنحقيقتهاعلالألفاظ=

منه.و(ضعفآتلا،ربعذواتفيضي.فلا،وافعلبالكلبنيهويطمعالذئبياكله

.،عير،بانهلرصفهالاوبلاتبعضربنابنيذكر،الاويلالالحممالجاءوبعد

القوةعلودلالة،والفلواتالبرارييكنانهعلدلالةالاصمبهذاسما.اللهأن:فمنها"

الأصدقوةعنتخلفالتيوالخاعةالقوةوهي،الوحئىالحماربهايتسيزاتيوالجاعة

والذثب.

،البىاريمن!إساعبلسكن)نكارإلىصببلاالجاحدونيحدللابهذاصماهاللهأن:وم!نها"

حدثكما،الأممفيواتمزيقالنىمنحريةومجفظنبهليصرنفيهأصكنهاثهأنعلىودلالة

.،-135136صوالدولةالدين:أيراجع.غيرهمع

الاعلاميراجع،حرفيااقعمبهذاالقرطبيعنهنقلوثد.182صالخزرجيعيدةأبكاب(1)

.662ص
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عندكثيرايتوقفولم،الحاليةال!نسخمنقريبةبألفاظالثارةهذهربنابنصرد

دانما،((عظيمةأمةجاعلهف!ني)):لهاالملاكقولوهوفهاالأستثمهادموضع

الكاثوليكي:النصفيقولهمن1/20،2إتكفيذلكبعدجاءماعلاتهامهتركز

نأورأى،((كبرحتى،الصبيومعمعها:ربنابنأعندالصييمعاثهوكان))

لوقا)نجيلفيكما-لهاقولهفيلمريمجبريلالملاكببثارةشبيهةلهاجرالبشارةهذه

فيمدينةالىجبرانيلالملاكاللهأرسل.)):الكاثرليكيللنصوفقا:1126،28/

يوصف،:اسمهداودبيتمنلرجلمخطربةعذراءالى6أالناصرةاسمهاالجليل

.)؟""معكالرب.نعمةالممنلنةأبنهاانرحي:فقالاليهافدخل،مريمالعنراءواسم

للراهيم.ذريةمنأخوتهبقةدونب!سماعيلالخاصةالب!ثساراتهيهذه

!4إبراهيوذ!يةجمعفمابالبركلأالبشاواق)ب(

..وباركنهنسلهبتكثير!لإبراهيموجلعزاثهمنبشارتبنرلنابنأورد

ابنهبذبحالألهيالأمرتنفيذعلابراهيماقدامبعد،:225118/أتئافيالأول

السماءمنثانية)براهيمالربملاكونادى)):الكاثرليكيالنصيقولا.الوحيد

ابنكعنيتمكولمالأمرهذافعلتأنكبما-الربيقرل-حلفثبنفي:وقال

شاططغلالذيوكالرملالسماءكنجوآنصلكوكئرنلأباركئك:وخيدك

.((الأرضاممجمغبنح!لكوبنبارك،أمدالهمدننئكويرثالبحر،

يخاطبوفيها،:5/13،6أتكفيوبالتحديدهلهقبلكانتالثلأمبةوالبئارة

نلا،ترزفنىلمائك:آأبراوقال)):-الكاثوليكيالنصفيكما-الرب)براهيم

يخرجقنبل،هذايرثكلن:قائلااليهالرببلكمةف!ذا.يرثنيبيتيربيبفهوذا

وأخصالسماءيلىانظر:وقالخارجالىأخرجهثم.يرثكهوأحثاثكمن

الالمحادفيانصارىعقبدةنقضفيربنلابنحملرأىويخها..+اعىواللولةالد!:يراجع(1)

،((عحكالرب)):لمربمجبكلبفوللهبتهدونفلأضارى"والمحنعالا،ببنالزعوآ

وانجها.لهاجريلتفلاكاالكلمةبانربنإبنفيرفى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقدفيالمسلمينعلما،جهود!ا5!ا

.)1(((نسلكيكونهكذا:وقال.تحصهاأناستطعت)نالكواكب

.!النبي)بظهورإلاتظهرولمتتململإبراه!يمالب!ثحاراتهذهأنربنابنيرى

بهالمعروفونإبراهيمبنوترذلمانهكافةواليهودالنصارىعلمتفقدذلكقبلفأما

خدم،:أيأخزذبممرمنهمفريقالدنيا:طواثفمنطائفةفياليهالمنسولون

وفريق.إصرائيل،بني:أيقصدمقهورونئمتنون،المصريين:أيأوالغنطللفراعنة

منابراهيمذريةبقيةأيقصد:والحروببالجفاءالحجازوأرضالبراديناحيةمن

الىبمصرمنهمكانقنانتقلثم،.وغيرهممدينوبنيعيسو،وبني،اسماعيلبني

مشردينصارواأنيلبثوالمثم.بالحربحرلهمقنفيهاويراوحهمويغادعمالثمام،

وأفطارها،الدنباآفاقفيجمعهممنثرا،ملكهمزأنلا؟عزهمصلوباومطروثيقة

الحمران.وأمواجالسودانقرائجفيهمضربتفقد

طويل،دهربعدالبشاراتوظهرتالنبوآتتلكتمت!النيظهرإذاحتى

كما-ذراالهواءفيوذروعمهشمافهشموهمحولهممنعل)صماعيلبنووغلب

الدنياآفاقفيوافتثروا،طحناوطحنوهم-)2(السلامعليهمالأنبياءقالت

الهندبينفيماالثرياعلووعلومم،والأرواحكالدماءالأممومازجرا،كالدبا)3

وحيثانفقينبينماوملكوا،والخزرالتركوبلادالأقمىوالسرسوالحبثمان

:مساءصباحكلهاالأممأفواهعلىابراهيمزكروظهر،البحرينموجيصطك

برفي،مكروبأومرور،فقيرأوغني،أمةاوعبد،وامرأةرجلمنفليس

به.ويعوذابراهيمالهويكبراللهيرحدوهرالا،بحراو

لانف!نهاالمسيحيةوأما.الناسمنطائفةفيظهرتكانتف!نمااليهوديةفأما

،صارةوزوجته)براهيمبلدفيلها)"(يكنلمف!نهجليلةكبيرةأمةفيظهرتقدكانت

ومعى.وترتازناالأقدآلأنها،اخهاعلالارةهذ.يقدمانربنبابناولىكان(11

وغيرهم.وجفوقوأريااشعباساراتفيالمذكررةالمعاقهذهالىيثير()2

كيركأ.اي:كالدبىجاعوا:ولقال.الجرادمنيكرنمااعنر:أر5يطيرانقيالجرلد:)!لدبا(الدى)3(

خطا،اتصويبهذاأنالاحثويرى.(الهمإلصؤبهاوانه(اله:المخطوطفيأكاالمحققذكر(4)

قليلبعدالمذكورة(الهمكلمةاما..الها(يكونانقاصب()الميجةكلمةاليعردفالضمير

أعلم.وافى..واجدادهموآبانهموهاجروسارةإبرايمالمايعرديخهافالضير
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ظاهرعزولاقاهرسلطانوآبائهاهاجربلدفيولا،وأجدادماآبافهمابلادفيولا

.!(!بالنبيلهماللهجعلكما

الثانيابفرلح

المملاروعليهيعقوبلساناعلىباثمارة

البثارةهنهبرصدالقرافيالدينوشهابالجعفريالحسينبنصالحانفرد

أولادمصبرعنونبوأتهبركانهسياقفياللامعلبهيعقوبلسانعلىوردتالني

وفقا-يعقوبقالبهوذاصبطعنالحديثجاءوعندما.اصرافيلبنيأصباط

ولا،عوفامنالضزلجانبزوللا)ا-:!9/401!تكفيلكيالكاثوللنص

وفي((المحعربوتطيعهصاحبهايأقيأنالى،قدميهبينمنالقياثةعصا

يأقيحتى،رجليهيمطمنوئثاخ8عوفامنقضيبرزوللا":البروتتانتية

بزوللا":هكلاالنصيأتيا!لحاعريةوفط((ضعوبخضوعيكونوله8ني!لون

تنقادواليه،سلطنيأقيأنحتى،بنوءبينمنوالمرسم،عوذامنثقضيب

.((الشعوب

صردهماصدارةفيبضعهجعلتهدرجةال!نصبهذاالجعفريأهتماممنبلغوقد

خصصقدفالجعفري.والجديدالقديم:العهدمضفي!بالنيبشاراتعن

ه:فقالاثباتهافيمنهجه!وييةمحمدسيقاقيوة+عي!صهمنالسابعالفصل

ءورلمحوله-!كلفبرتفب!ونحن

الألبابلأولطالباهرةبالخوارقذلكعلتخديهةوليمالي-!يو!*عرال!:أحدما

تارة:وأقهوبلدهشريعتهوعكعل!المتقدمينالأنبياءتنصيصوالثالث.الب!ثرية

")8".شرعتهوشعائردينهبأعلاموتارة،وبلدهبموضعهوأخرى،باسمه

بدا-المعجزاتجانبفيخاصة-الأؤلينالأصلبنبيانفيأفاضانوبعد

.13-ه134صوالد!لةالد.ش(لأا

.59صللجعنريانصارىعلالرد)2(
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:يخقالوأمتهوشرييتهالخاتمالنبيعلىالمتقدمينالأنبياءتنصي!صمنكان3مايسرد

لهمبىدعاوأوصاهمأولادهاحضربمصراحتضرلمايعقوبأن:ذلكفمن...)

وفسلط،ومثئامرصلنبيوانةألا)):قاليهوذاابنهالىانتهىفلما،واحداواحدا

وفي-الملكلهالذييأقيأحتى،،مسلطوملكمرسلنبييهوذايعدنم-صبطلا

..(()1(الشعوبينتظر-والنبوةالملك:يعني.الكل:أخرىنسخة

رسولمحمدهووالنبرةالملكلهبأنالسلامعليهيعقوبعليهنضالذيفهذا

يكونأنمجوزولا.ذلكيذعونلااليهرداذ،مرصىيكونانيصحولا،الله

بيتمنالضالةالخرافإلى)!أزسللم)ني)):الانجيلفيلقرله،المسيح

فيالمسيحوقال.عامةوليستخاصةدعوتهأنفأخبى24،/51أمتإصرائيل((

.،41لما5أيو((تعرفنيوهي،لرعئتيعارف)في)):الانجيلمنآخرموضع

فيتعالىاللهتال!،يعقربذكركماالثمعربالمبعوثف!نه!عمدفأما

والأسود،الأحمرالى)ئعثث:!محمدوقالللناص(،كافةالاأرصلنك)وما:حقه

سوىعليهتنزيلهيصلحتنياتولم،بهالوفاءمنبدولا،التوراةنالىفهذا

.6!)2(اللهرصولبسيدناصرمجةودلالةصحيحةبثرىفهذه.اثه!رصول

ببنوما.انعوبلمنتظر.الذىا:صوابه5مصحبقاالأخبرالجملةفيولعل،الجعفريلفظهلا؟3(أ

النصهدلفطاخلافرانماوقد5بدونهاابقكقيملاابحثمنر!اثاتالمعقوفةالأقراص

ومعنا.النصهدلفظأنوتركدبهناتعزفالكاثويكيةوانخة5كيرااخلافاالحاليةفي،انخ

.541ص)6(هانى!راجع.جللاعل

انه!ةوالأطارهناعنالقرافيتعببيخرجولم.11-4115صللبعنريانصارىعلالرد)2(

للىهنابدولا..4-7؟164عىالفاخرةالأجربة:براجع.فبرماعنفقلاأكاأوعنهفقله

-:اعرينللالاضارة

بالاطناليهودآدالزا،اللا،عيهبالمحالثيرعليخهانصبهذايدلالمرالان:الأول

انفغىثماللاآعلبهالمحظهورإلىوفنكدولهاصحابكتمانكمعلفمافاالهمفانلانجبرله

نترلن!ناوايضا.أرصلقدالميحاناتوراةمنلزمكمنتدملكايوآلكميكنلمن!ن.؟املككم

دولقموانقضتالمقدسويتاليهردعلالروآملوكاصتولت!المحئعثنذ(ل!:لهم

فيالذيأصلهمعلويلزمهم،بالفتانالاذلكتجخدعليقدرونفلاا1ضملهموتفرق

-،ي!ظررنهكافواالذيالمحهواللاأعليهمريمبنعىأناتوراة
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لقالثاالفد2

السللاوعليهموسىلسانعلىبشاراق

واحدسياقفيجاءتامنهماثنتانلارات،ثلاثالتنبيهسفرفيعلماؤنارصد

التالي:النحوعلنحتلفصياقفيجاءتوالثالثة

والفانيلأ4الأودالبفارتانا

ففي،التثنيةسفرمنعرالئامنالأصحاحفيمعاالبشارتانهاتانوردت

والبروتستانتى-الكاثرليكيللنصوفقا-الشعبلىموسىيتحدث،18/51أتث

تممعرن((فله،)خوتكمن،وسطكمنمثلينبياالهكالربلكيقيم)):فيقرل

فيهافاللفظ،اصرائيلبني()وسطمنكونهالىاشارةفيهاف!يسالسامريةفيأما

عل((.تسمعونومنه.الهكاللهلئهيقيممثلياخوتكجملةمن))نبيا:هكذا

الكسيربهاالملحق-الحياةكتاب-المقدصالكتابنسخةتأقيالمقابلالجانب

وتحذففقط،)صرائيلبنيمنبهالمثرالنبيفتجعلالمقدص،للكتابالتطبيتى

)صيقمة:فكذائفظهاليأقي،الأخرىالنسخفيالمذكورة((اخرتكمن))جملة

.((تسمعرنله.)صرائيلبنيمنمثلىنبياني!كمالرب

يحكيهفمط-الربلانعلولكن،البشارةهذهتئكررقليلةأسطروبعد

أتثففي.-الاجتماعيومحرريبفيالربمنسمعر.بماالشعبلتذكيرموصى

مننبيالهمسأتيمإ):الكائرئيكليلل!نصوفقا-لموصىالربيقول،18/189-1

أفيبهآمر.عايهلفيخاطبهم،فمهفيكلاميوأجعل،مثلك)خرتهموسط

.11-20130صالهرفىآافحاأ!

امتعرضجث،القديمالعهدنصوصتحريفعلثاهداانصهذااوردقدحزأابنان:انلث

-الأصفارفيجاءمابحب-تاريخهممدارعل)صرافيفيحكمرااللينوالملوكالقضاةاصماء

فلبلة،فزاتالاعرذاسبطفيبكنلموالملكفالصرلجان،تحفقلمبعفربنجرءةانواصتني

يصرونه.الذىبأفيحتىابداتبزوللنبانهبفولارشفوب
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بهيتكلمالذيكلامييسمعلمرجلواي.به،أوصيهمابكل:البروتصتانتية

.)؟(((لمأطالبهأنا:والسامريةالبروتستانتيةأفيعليهاحاس!بهف!فيباسمي

-المقدسللكنابالنقديةالحركةعلماءاهتماممنوافرعلىالنصهذاحاز

وبعضهم،السابقينعناللاحقونتداولهحيث-الهجريال!ابعالقرننهايةحتى

وتعقيبال!نصإيرادبمجرداكتفواوآخرون،استدلاليةوجوهاسابقيهالىأضاف

فيمنهاصتخرجوهاالتيالاستدلالااوجهتصنيفويمكنأحيانا.عليهالسابقين

!لتالي:النحوعلىعرتبةنقاط

إسرانيل4بنيمقبهالوعودالنبييكونأنيهكقل!4أول!

منئقيم)في:لهمفقالقوماخاطبمنالأن-يحسبنفصريقولكما.وقلك

انهأميةلبنيقالمنأنكما،أنفسهممنليسىأنهذلكمناصن!يد،رجلااخوتكم

هذهكانتولو.-اميةبنيمنيكونلأأنهمنهعقل،امام)خوقكممنميكوثه

-خلقا-بعدعوعىقدجمعثتعالىالثهلأن،معنىلهايكنلم)صائيلبنيمنلنيالثارة

بعدأسر7ليلبنيمنمجيءلمانهتعتقدوال!هوديسريلبنيمنث!نييالهمنكئيرا

.3(غيرهمامنلنىالثارةلنعليدل1،وهينا5ول4أتثموصثلنييمومى

الترراةنصوعىيأن:الاستدلالإهذاعلىعودياإعذاضيأالسمرألوور!

السمموإلومدد!ه-كبرهبمع!للاإصراللبنيعلىلاخوة!قطتطلق

حدودئحئازون9د!الم!مص!لوسىايليربقول!منأ34/)تثقهجال!يمابالاصتثياد

-:امرانهنايلا!(ه؟

منكانلماخلافا5فا((اخوكمبينمن))جملةتحذفلمالظتىالكيرنخةأن:احدما

.الأولالنصفيحذفها

وهذا.((لهمأقت)):الماضيالفعلبلفظالموضعهذافيتجاهتدالامريةالنخةأن:الآخر

!داندالا.رمقبرلصائغفهوالوقوعلتحققمقلحدثفيالماضياصتخدامصبيلعلكان)ن

الأولالموضعمنكثيراأقدمواقعةعنيتحدثالموضعهذالأن،والكذبالتاقضعلثاهذا

.الاصعبالبلفظفيهاقبيرجاءالذي

.541صالإيايخةالنصبحة:ينظر)2(
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على()الأخوةلفظ)طلاقالنصهذانفي((بسعيرالمقيمينعيسربنياخوتكم

.)سحاق)؟(بنعيسوأولادوهم،)صرائيلبنيغير

ذكر،الجملةعلىاصرائيلبنيمنأجدالىالبشارةتوجيهاستحالةبيانوبعد

،البشارةبهذ.المقصودونأضهموالنصارىاليهؤديزعمأنيمكنقنبعضعلماؤنا

-:وهم

نأيمكنلابهالموعودالنبيانوالقرافيالجعفرييؤكدحيث!:هارون+

مرصى،قبلمات-2،:0/2529أعدالتوزاة.فيبنص-يانه!،هارونيكون

.)2(بزمنالبشارةهدهقبلفبتتقدنبوتهولأن

أنه:منها،عدةلاعتباراتاليهالبشارةتوجيهيمكنلاحيث:نونبنيثموع8

عليهموسىبهأتىماسرىبثيء)صرانيلبنييأتلموأنه،الأنبياءفيئعذليس

.)خرضهم)3"منوليساصائيلبنىمنوأنه،السلام

هذافيبهالموعودالنبيبأناليهودبعضتمشكالسموألأورد:!موئيلء

مثلبهالموعردالنييأنمنفيهجاءبمالهذاواستدلالهم،النبيصموئيلهرالنص

موسى،البهبتميالذينفسهالسبطمنيأنهموسىمثلكانوصمبرئبل،موص

حاجةفأيصادفبن،كتم.ف!ن.أفاثلأ:السموألعلبهموبرد.)"(لاويسبطوهو

:تقولونوأنتم،،)صموئيلبشمواثيلبالإيمانمرص،:أيأيوصيكمأنالىبكم

:أيأانه؟اتقبلو.لاانمنأفاشقق.بنسخولابزيالةيأتأشمواثيلان

.التوراةشعالىبهموليىفلسطينأهلعلىأيليكمليقزيرصل)ن!ا،صموئيل

.1-11112صأليهودآ)فحا:-ساجع()1

.14،-134عىالفاخرةوالأجربة،ا؟6صللجعفرىالنصارىعلالرد:ءساجع)2(

علالرد،2؟4صالحزرجيعيدةابكتاب:ويراجع.138صوالدولةالدين:ظر)3(

.414-134صالفاخرةوالأجربة،26326-4صالاعلاآ،611صللجعفريانصارى

حوليعقوبنبو.ةعنالحدبثكد-المبحثهذافيالرابعالمطلبمنالادصالفرعفيصق()4

وفا،أفرابمصبطمنعموفي(ننؤكدو!نصارىاليهودمراجعأنبيان-ومنىافرابم

11لاوىصطمنأنهيزكدون
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المقدسالحقا!نقدفىالمسلمىعلما،جهود!ا06

لمنتكديكملىيحاف)ن!الأنهبهالإيانالىالناسأصبقفأنتمصفتههذ.ومن

مثلكمبستغنيلاممابهبالإيانفالوصية،ديانتكمأوضاعويغيرمذهبكمينسخ

وغيرماوأشعياأرميابنبوةبالإيمانيوصيكمأنحاجةلمرصىيكونلمولذلك.عنه

الأنبياء6)؟".من

،!بالمسيحبضارةالنصيكونأننفيفيعلماؤناتشدد!المسيح8

ظلمفقد!المسيحفيالنبوءةهذهأنادعىتنأن)يرىربنابنأنلدرجة

أنفسهممنهموداودداودولدمنالمسيحأن:أحدهما:وجهينمنوتجاهلبخفتين

،نحفوقغيرخالقهوالمسيحأنمرةقالمنأن:والثانما)3(.)خوضهم)2(منولي!

.)"(قولهوتذبذبخبرهتناقضفقد،موسىمثلالمميحأنزعمثم

إسهاعيل4بنيمقبهالموعودالنبييكونانبدلا4ثانيا

علماؤنااثبتاصرائيل،بنيمنبهالموعردالنبيبكونأناستحالة)ثباتبعد

بانه:الأمرهلاالخزرجيعبيدةأبرويثرح!اساعيلبنيمنيكونأنضرورة

بنيأخوةمنلكنإصرائيل،بنيمنيكرنلاالتوراةبهبئرتالذيأنمحالةلا"

فيالمقيمين)عيسو(أدومبني:أيقصدوالرومالعرب:أنهمعالةولا)صرائيل،

)1(

)2(

)3(

.ا؟-2113عىايهردآانحا

الحصممجا،لة:وهيواحدةحالةفيالا،ربنابنمنمقبرلفيرثاودولدمنالمحبانالقول

وصياق5ثاودالىافين!بةالأناجيلمواضعمنكثيرففي،بهايؤمن!لياندوصخلالمن

انبفيالأناجيلتاقضعنالحديثوعند-انلالفصلفيالأولالمبحثمنالأولالمطلبفي

نقفيماودللدلحنبةانعلويأكده،النفطةهن!فيحزآابنفالهمايان-للسبحالمزعوآ

-كانوقد..معاوالنمارىالملمونينكر.أعروهو،أبا.مربمأمهخطيبانجاربرصفيكونأن

كلاممنسيا!!-كماهياليمريمامهجهةمن)صرافيبنيالىالمحيبأنرينلابنيمكن

.لاويصطمنهارويخة-حزأابن

خطأ.وهو(الثايخة):المبر3الأصلفي

الفاخرةالأجوبة،161صللجعفرىانصارىعلالرد:ويراجع،138صوالدولةالدين

لم.414ص
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موسىقبلوكان،أيوبموىنبيمنهميكنفلمالرومفأما،)1(فلحسطين(ضق

فهو،العربإلايبقفلم،التوراةبهلرتالذيهريكونانيجوزفلا،بز!ان

يضعانه:العربجدإسماعيلذكرحينالتورإةفياثهقالوقد.!محمد)!ن

كتىكما)سماعيل،ب!خوةإسرائيلبنيعنفكتى)خوته)2(،بلادوسطفي!اطه

م)خو!مناصرائيللبني)سأقيم:قولهلتاصرائيلنجىب!خوةالعربعن

مثللث")3.

:!معهد-بالتالي-يكونأنبدل!4ثاللا

نأبدلاانهثبتلاذا،إصرائيلبنيمنيكونأنيمكنلاأنهثبتاذالأنه

محمذا!بهوالمبشربهالموعودالنبييكرنأنبدفلا،إسماعيلبنيمنيكرن

-:التاليةللاعتبارأت

.!اللهعبدبنمحمدالخاتمالنبيسوىاسماعيلبنيمنيخرجلمأنه"

الجلالةفيمثله:أي،موصى))مثل((بهالمبشرالنييأنمنالتصفيجاءمأ+

منقبلهالماناسخةمستأنفةجديدةب!ثريعةالمجيءفىايضأومثله،وأ!لتزلةوالقدر

بعدأتواالذيالأنبياءجميعيخلات"محمد!وضريعتمنكانماوهذأ.الشرائع

قدأيربقصةأحداثانوصقر.أيوبعنيتحدثوهر81.صالمقدسالكابقاموسيذكر(1)

..ونعمةوضوةوتيانعوصتقعجث،فلطينضرقيجنو!اوثرقيالواقعةالهضبةفيوقعت

نقلالذي-الكابصاحبانالحراشياحدىنيذكرالذيالاعلاآكنابعققلهذاتبةوقد

-ساجع:.)صحاقبنعونلمنوهم،الأردنصكان()الررمبيقصد-حرنجاالحزرجيكلاآ

كغفقدالخزرجيعيدةاوللكابتحميهيخاشامةعمد/الدكوراساذنااما4620عىالاعلام

ثرقفي)عرص(أرضي!كنوكانمرصىقيظهرعر!أنهورجغايربعنالمؤرخينانجار

الىليركانالحزرجيانترجيح.إلاباحثييلكلههذاخلالومن..)حرران(اوفلطين

مقابلفي)مرانيل،أبنرإصحاقذرية9منالثانيالفرعلأكم،اسحاقبنعونلوهم)ادوآ(

يزيدماالتاليةالثارةفيالخزرجيكلاميخاوصياقي)برايمبن)صاعلنلهمالذينالعرب

ذلك.

.((يكنإخرتبهغ))وامام:إحماعلعنالبروتتانتنالنصقولمن،6/121أنكيليشير)2(

.212-ه41صالخزرجيعيدةأدماكناب)3(
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المقدماالحقابنقد!يالمسلمينعلما،جهود!ا62

بشريعته.ملتزمينجميغاكانوافقد،اصرائيلبنيفيموصى

فيكلاميوأجعل)):الموعودالنبيهذاعنالربقولمنالنصفيجاءما!

منالمسلمونتلقاهالذيالكريمالقرآنالىإشارة-علمائنانظرفي-فهذه،((فمه

.!المصطفىفم

الذيكلامييصمعلمرجلوأي)):الربقولمنأيضاالنصفيجاءماء

هذافمفيسبحانهكلامهمناللهجعلهممابهالمبثرالنبيبهيتكلم:أيأبهيتكلم

أنا:وكيرهربنابنوعند.أطالبهأنا:البروتستانتيةأفيعليهأحاسبهف!ف!،النبي

هواخوتهمبنيمنتعالىالثهأقامهالذي،النبيأنعلماؤنايرى)ذ.((،منهأنتقم

قنعلبينةالنقمةآثارترونفقد،منهاللهانتقمخالفهمنالذيوهو،!محمد

النقمةفأثار،هذايؤيدوالتاريخ..)1"قبلهقنعلظاهرةالنعمةودلائل،خالفه

أسيربينفهم،وغيىهمالرومملركوعظماءقرلى)صناديددحدثفيماواضحة

.،)2(000والذلةالصغاروجهعلىالجزيةومعطي،وقتيل

التنبيه،صفرمنعشرالثامنالأصحاحفيوردتاالبتينبالبشارتينيتعلقماهذا

اصرائيلبنييعدوفوتعالىالربلسانعلوأخرى!،موصىلسانعلمرة

..موصىمثل)خوتهممننبيب!رسال

النمكالين4أماروهناالتوقفمقبدلا-الثالظإد.البفمارةالانققالوقبل-ولكق

لسان!لالكاثرليكيلضيقولا،18/51أتثالأولالموضعفيأنأحدهما:

منمثلينبتاالهكالربلك))يقيم)سرائيل:بنيشعبيخاطبوهوموسى

بنيمنبهالموعودالنبيتجعلوصطك(())منفجملة،((اخوتكمنوسطك

وفنبينكممنمثلينبيا...))هكذاربنابنعندالجملةهذه)نبل،إصائيل

.قرةالاشكالفيزداد((إخوتكم

.138ص:والدولةالدين(1)

.462ص..لإعلاما(2)
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دا63الأولاالباب

بهالمبثرالنبيلكونوتحديذاتأكيذاالجملةهذهفيأنربنابنكلاممنيستفاد

منيسصعكادفيما-النصمعنىوكأن.)1(عمومتهأبناءمنلا)براهيمأبيهمولدمن

بنيمننميالهمصيبعثالثهبأن)صرائيلبنييثرموسىأن-ربنابنكلام

الصلاةعليهم،ابراهيمالىالانتسابيخا)سحاقجدهممعيشتركالذياسماعيل

.وال!لاآ

)صراليل،لبنيمرصلبهالموعودالنبيانأيضاالمذكورالموضعفيالآخر:

يمكنال!يالأمر((،الهكالربلكيقيم)):للشعبموصىقرلتجمقتف!

بشارةالنصهذافيأندعواهمالمسلمينعلالانكارفيبهيتمع!كأنللخصم

.!محمدبنبيهم

تمسك،اليهودأحبارأحدوبينبينهجرتمناظرةالخزرجيعبيدةابووقد-أورد

علويردهذامجكيالخزرجبمالىلنستمع.المذكوربالاعتراضخلالهاالأخيرهذا

هذافيمنهمالذكاءوأهلالبهودرهبانأحدبرماناظرفيوقد5:فيقولالاعزاض

اعزاضاأجدلا،استدلالاتمنذكرهصبقماالىأثيرصح!يحكلههن!:فقال

رسولاعمديكنولمإصرانبل((لبنيسأفيم)):قال،موسى:أيأأنهفبر،علبه

بعثت5:قال!محمذاأنيجهلأحدالأرضعلما:لهفقلت..العربورالا

بالحق:بنطقكنابهوهذا.،والأنثىوالذكر،والحروالعبد،والأصودالأببضالى

العربللىمبعوثأنهاذعى)نه:تقرلأنأمكنكفلو.كافةالحلقالمبعرثأنه

..حجةلكلكانت.خا!ة

-اليهودمن4أسلافنااخبرناوبذلك.ذلكدفع.غيريولا-يمكنيلا:فقال

العيسرية،5:لهايقالاليهودفرقمننرقةالا.،كافةالحلقال)بعثت:قالأنهعنه

هممماشيءعلول!نا.العربغيرالىبعثأنهوتنكر،ومعجزاتهبنبوتتقول

علنسصؤناجرىقدنحن:لهوقالبجانبهكانعرديعلعطفثم..عليه

.381صاللودرالدئ:اجعس(؟)
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المقدكلاالحقابنقددالمسلمينعلما،جهود!ا6!ا

أقل)ن:أقولاماوغاية!؟العربهذامننتخلصكيفاثريماوبالله،اليهودية

.بسوء،)1(ذكرهعنالنهيهوأنفسنابهنأخذانعلينايجبما

فيموسىلسانعلى331،2/التثنيةسفركايةقربوردت:الثالثةالبشارة

قبلونبرأتهيعقوببركاتمنكانماكرارعلى،وفا-قبلللث!عبونبرآتهبركاته

علماءاهتماآمنوافزنصيبعلالأخرىهيالب!شارةهنهحازتوقد،وفاته

لهموأثرق،صيناءمنالرب))أقبل:يقرلالكاثوليكيونصهأ.النقديةالحركة

نسخةوفي.لمع:الص!امريةوفي.تلالأالبىوت!متانتيةأفيوسطع،سعيرمن

....((فارانجبلمنطلعا:ربنابنوعند.تألقالتط!قيالن!مير

!هول:س!جي!من"!وجميهأالرب6ميالاقيالنصهناعلماؤناويفر

محشىعقكمقكة-سحيرجيالهمغ!كرد،موصىعلبهوكلمالترراةفيهأنزل

جب!اولشحلا!ش-،يمعومعنأ!وومجبأله-ب!يصح!حم!عقفرقيثما!ريبم

الئي!البللةهي!ئد!ة-"!ك!---قييهااليهودحئمحمثامتها!يصهقىتقدقا

يتعلبمفكان":!لهيا!رهـ+قيككوهاولتم!قلأ6!!اأسماعيلصكفا

أسطعيلإنكلهم.الناسعالموقد،2،3-!6ولاأقلاه،،فلرفىمركلةفيالمرمي

جملدهمجهلوفىولاجمممعلوىيعرفوفىحوفاوفيمافيهاو2عقابهشلاله،مكلةسكن

منظهررباظيوجدوناذكرنأكمايكلنلمف!ن-فارانمنلمربطلعوقد،!ش!

.يفعلواولن،فارانجبال

العربمنمستعملةكلمةوهي،!النبيعليقعف!نههناهاالرباصمفأما

لمنالريانيينوقول،البيترب:كقولك،عبادهوفي،وجلعزاالهفيوالعجم

قرأنيةأياتللىاضارةمنالكللامننايافيجا.وما.22-5116صالحزرجيعيلةا!ماكاب()1

الريعالبابمناياولهالفصلفيتفميياعليهالوقوفيمكنالاسلامعالمةعننبويةواحاديث

ضبانةصأبرياصر،افيصلاسواقصررالحاليالواقعبين...الجديدالدولطالنظام:!كابمن

.م4002هـ-ا424:الثالثة..بالغاهرةوالتوزيعوالرللطباعةاللامدار.ط154:0475

النصيحة،161صللجعفريالنصارىعلالرد:وينظر،172صالحزرجيعيدةابكاب)2(

.441صالإيمانية
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564الأولالباب،

.،)؟(الربهوبالسريانيةمار.سيديوياريىيا:ايمار،5:قخيمه-أرادوا

ساعير:منوتجليه،رسالتهافبال:سيناءمنتعالىالله)فبال)معنييكونأنأو

جبالمنرظهوره،التوراةفيماب!حياءالسلامعليهعيى،رصالفضلهظهور

.،)2"البربةجمبعللىالمحمديةالرصالةظهور:فاران

اذ،مكةهي)ماران(بأنيعزفونلاالخصومأنفيالمتمثلةالاضعكاليةهناتبقى

أيلةحتىتمتد،صنبناءجنوبنيمنطقةأنهاالمقدصالكابفيئأنهاجاهممايسناد

،مطلقا)3مةفيهذكرولا5الأحمرالبحرمحل

ئم،الاشكاليةويثيرخد،النصمنالارةاصتنباطك!يفيةالسمرأليثرح

هوأصاعيى!أجبلييعيرأنيعلمرنوهم5:قولهفيهذاكل.عديهأهـنحبءقعا

فيبل!5انلاآعل!نهبعسىأمنوااللىين!عيسر،العيصبنوفيهالذكطهثر+جيل

.الطورجبلهوسيشاءانويعلمون.اللاآعليهالمسحآمقاكانالجبلهلا

الأملانهلهإلىالاضاؤةبرفي.مكةجبلهوفارانجبلانيعلمونلالكنهم

عني!حثراأنللعفلاءبفنفيما،الأنيحاءهزلاءنبوةآمفاكانتالني،الثلاثة

مفالتهم.بلاهباعالأمرإلىالموديتاويله

نأ:فهرمكةجبلفوفارأنجبلأنعلالتوراةمنالراضحقأما!للليل

ونطقت،فارانبريةفياسماعبلسكن،السلامعل!بهالحلبلالهفارفىلماأصبماعبل

مصنر((أرضمنامراةأمهوأنكحنه،فارانبربةفيوأقام)):قولهفيبدلك2لتوراة

قدالترراةكانتداذا.)سماعيللآلممكنفارانجبلأنالتوراةفيئبتفقد

جبلعلىلنزلنصوالى2!أ33/تثالىأيشيرذكرهاتقدمالتيالآيةفيأشارت

الناصعلموقد.فارانسكانلأضهماسماعيلآلعلىالنبوةتلكأنلزم،فاران

صريايخةكلمةمار،5:المنجدفيقال:الحاضيةفيالمضقوقال..-138913صواللولةالدين(؟)

للقدبين.اصتمالهاوكثرصد،8:مفاها

يير.بتصرف4-61417صالفاخرةالأجربة)2(

.667صالمقدصالكت!ابقاموص:يراجع)3(
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المقدسالحقابنقدفىالمسلمينعلماءجهود!ا66

التيمكةمنبعثوأنه،!محمد:اسماعيلولمدمنبالنبرةاليهالمارأنقاطبة

الترراةوأن،مكةجبالهيفارانجبالأنعلىذلكفدل.اصماعيلأمقافيهاكان

به.وبثرتعليهوصلامهالثهصلواتالمصطفىنبوةالىالموضعهذافيأشارت

بل،ا،يتينهاتينبينالجمعبحسنونلاوضلالهملجهلهمالبهودأنالا

.،)1(جهلهملفرطال!يجةويجحدونالمقدمتينيسلمرن

البحث-موضرعالفترةفي-الاسلامعلماءرصدهاالنيالضثماراتبعضهذه

لنصؤصهاعلمائناتأويلأنالباحثرأىالتيالبشاراتوهي،القديمالعهدفي

ا-لبابيخاالأولالفصلمنالثاف!المبحثفييأقيأنعل.مانوعاومقبرلسائغ

الكتابنقدفيالمسبمينعلماء:لهودالسلبيةالجرانبعنالحديثعند-الثافي

غيرشتالنصر!هاعلمانناتأويلاتفيالباحثرأىالتيالبثارات!ساد.المفدص

.أحياتا)2"النعسفحدالىبضلقدال!ي،التكلفمنقابل

لرجو،انصرصمنلأصباتفيالمرالكلاآأنباحثررى.012:؟18ص:!لهوفىآانحا(

قولة.غيرنيفالحجةمكةهيفارانموناثبلاطأما"اصماعيلنجيفينجوة

ما6مطباقوالألباتالاراتعنالبحثلراءحاملكانالطبريربنابنأنالواض!ومن..ه!ا(

يحدفامن.عنهنلاملبنكافوابعد5جاءوامنوأن،!الحلا3افيعل؟لفاكلهانموصهافيجاء

ضدعهثلاعا،ربناينجلأمبنيحبنكلمةثونللطلبهكيغاثرلإعليهلزامااباحث

قاية:النقيزتلخعىوالتي،ال!رفيالمجيدبدلمالدكوراليهايوجههاقئالا!امك

رمرايمكايه:بنبر.يثاعبةنظانوهاعنونناض!مماصماعبلالحاصةالنصوصذ!لر!بنابنأن"

.!قربأيخهوابن،اصاقوأخيه

في!كما"فلامهالنصمنمبهبهبحزضانبمكنعمامنناضبا"ببالهماالضمنبأخلانه.

جد81جطوأكعر.وانبأباركهوهأنذا،فيهقولكسعتفقداصماعيلواما))الأولالارة

باثرةلهالفقؤ!ةعنتناضىهد17/0،2أنك"علمةأمةواجعله،رنجصاكر6سنيويلد

وهو5((نابلمنلوتهناكلفيصارةلك!طد5لنياح!مع6بمهعهدي"فبرك:2(وسلأ171/

تمقدأنهويعتدرنالنصارىبهويزمن،المخارلثعبالاصطفاهأصاصالهيردررا.الذيالعهد

ثر.بغمنبهرومنمنلكلالحلاصىالصيبعلللرلقبلمهللختخجليدبعهدتجديد.

علالأصنرالابن!فضيلظاهررهي،المقدصالكنابفيالائدةانظرةعنيتغاضىأنه"

افرلم./-نى!عقوب/-عراصحاى/-اللإلها-كل/لاين:حالاتفيكما،ا!بر

الدكنور/يرى(()خوتكممن))جملةعلالزكزفيهالذى،18/01818/91اتثنصوفي"

تطق")خرقكممن"جملةلىيفيدا1751/افيمر،لىنصعنتناضىتدالطبريأنالرفي

)صرافي.فيعل
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467ىالأولالباب

علمائنا--لهودالتحليليبالعرضانصالمبحثينتهيالمطلبهذابانتهاء

المبحثفىالحديثيقلو.القديمالعهدمتننقدفي-الهجريالسابعالقرننهايةحتى

الس!ندهنقد:وهوألا،القديمالعهدلنقدعلمائناتناولفيالأخرالجانبالىاكلي

،،،النوفبقنعالىوبالله

الملكافي!اوالمغمجيءعلاليهردبهابنثهد.الللانبعينهما-ها،اليهماللثارال!ثضبنان5+

المح-!رمهوفهمابهالمبئرأنعلانصارىبهماكهدكما،المتطر،الياأو،الجديدموصاو

أ!راجع:..+أأولاصطفانوصلانوعل11122/بطرصلانعل!رصلأع!لاصنرفيجاءط

.،48-ه484صانصارىعلالردفيالاصلاميالفكر

6دول:هكعلوللرد

لامحاقومريميم!صقجاءمابالفطعدبنبنبالعنينبلم:هياوبينبالكطتيغ!تعلقلط.

فضوااللينهمأكمللقرنميوفحان!بدالرجلومن.والنماهبالبركةووعوديثارتمقهـ!وب

انوكأ!سد..انسبموانمالصلاةأفغلجمبناعلبهم"،صماعلخاصةئاراتوصدعن!رف

،لباتفيوحقوبداسحاقب!براهيمالحاصةالبثاراتعلقع!مدودطكمان:لليهو*و2لحارىكول

لبكرنالبحبلم!لبلهنمأنهانصارىبعخدالري-معكم!ابديالعهدوظحهمميةسطظء

ببر!مةالأيمانايمانبلزمكمبهظنؤفرنكنتمالمن-ونحلصافاديابالمسحأمنعنعمأملاروص

ف!نهلاوعلى..والعهدوأنبوةالبركةفيمعكمالماواةقدمعل!علهم"وفرخهلاصماعيلنمرحة

له8عللأأأكا5صوا.ماويزككرضهمعيتوافقماياخ!بانهأو"ثيهعنبالنغاض!رمنابنآاكا

*.براهمنهربنوابن

عليعقوبقفضيلمالةفيالقومنيوهل؟ابالناراتهداعلاقةما:6لولالثالثةالثطةوعن"

زوجةرضةخديعةلولا؟االأكبرانجهلعبوفحهاهـلدكانان.)سحاق:ثوفهالبركةوفحةعشو

وهل..؟اا!برأيخهبركةنفهبخ!نلى127-أنكالنصرصتزعمظ-يعتوبنفلماالياسحاق

ا؟يعقوبلاعربفصدكان-ابضاانموصبحسب-البركةيمنحوهواصحاقأنأيضانبرا

بفصرعىيشهدونوالنصارىاليهودانفيربنابنذنبفا:والحامةلرابمةال!نلطتينعناما.

معينجمبماف!لقكلنهياخذ،الجمغأماممرجودالنص..؟ابهويومنونيعكدونهثيءعلفاكا

وقد.بانصالاصهادفيالبرهانونصاعةالحجةقزةهوالمطاتكايةفيوالفيصل،وأفكار.6معكد

عشو،بيوعل)ساعبلنجيعلابفاأطلقت)صرائلبنيعلاطقتكما)خرتكم،"منجملةأنرايا

مئله-مرصبعدنبي)صرائلبنيمنيخرجلموأنه،عربنيمنبيموصبعديخ!جلمانهورأينا

فيمنهمنحرجلمالذلن،إصاعصلبنيمنبهالمرعردالبيمكونأنالالبىفلم،-نصرصهمبممنفى

منطقي.وتلل"قويةحجةوهك!ا:،!محمدصرى

ت!بلاتهكالتبل.الحططولعلالارات!طفيموضوعئاكانانهفاربنبنعناللناعمعنىوب!

كلألت،لخ...هوشع،ملاخي،جقوق،حجى،حزقال،اثعبا،يلزامير:اصفارمنبهاالثهدقىلنموص

نعالى.اللهثاءإنفافيبل!منموضعهفيهناوتفصل،اجةياومتسفةبل،ه،وبلاقكلفة
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نيالثاالمبعلأأ

القديوالعهدسندتقد

أبالتوراة،.بالمسماةا،ولىالحمسةالأسفارصندنقد:الأولالمطلب

القديم.العهدفيالأخرىالأسفارسندنقد:الثانيالمطلب
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الظنيالمبعلى

القدي!العهدسندتقد-!-

على،المقدصللكتابال!نقديةالحركةمنمبكرةمرحلةفيالسندنقدبدا

أعطىالدي،المعرليا!أرعبدالفاضيبعلهومنالطبركطربنبنعليمدي

ببتعلىوكارتهنحننصرحادثة)ثرالنوراةس!ندانقطاععنموجزةاثارات

وهي:المعروفةالثلاثالن!عخنصوصاختلافالىاشارةأعطىكما،المقدس

.)1(السامرية-اليرنانية-العبرانية

حكزاالمبحثهلىابكرنبكادبأنهالقرلالمبالغةتجيلمنفلبى،هذاومع

منكانوما،الس!ندنقدفيتوسعالذيالوحيدفهو!يالهرحمهحزمابنعلى

هلىاقلمصطر.مما-معنىأو-لفظامسقاةهيف!نماأخرعلماءمنمساهمات

فيرالعلميوالجه!دالعظيمالتميزهذاومع،ولكن،الفذالموضرعيالعالم

حدودعندتوقفقد--القديمالعهدسندنقدفي-حزآابناهتمامف!نالعادي

الىوينسبونها(النوراة)علهابطلفرنالتىوهي،منهالأولىالخمسةالأسفار

التسليم،وأتمالصلاةأفضلالأنبياءجيعوعلىوعلبهنبناعلىمرصالثهكليم

لمتنهانقدهأعقابفيمباشرةالترراةهل!!سندنفدهأوردقدحزمابن)نبل

هذهصندفييذكرولم"القديمالعهدأسفاربقيةمتننقديستكملأنوقبل

واشارة،يشوعبسفرل!علقالايجازغايةفياشارةمرىشيتاالأخرىالأسقو

اسراثيل.بنىأنبياءالىالمنسوبةبا،سفارت!علقاخرى

كما-ولعله،حزمابننجانبمنالمسلكهذاتبريرحرلالتسا،ليثوروهنا

الىوتركيزهبثقلهاتجهقد-القادبمالمطلبفيذكرهسيأتيالذيكلامهمنيتبين

الركينوركنهالقديمالعهدأصالقومنظرفي-باعتبارهاالخمسةالأسفارهذه

،الآباءتاريخ:علىيحتويالذي-الأساستقوضف!ذا،المتينوأساسه

كذلكيحتريوالذي-اليهودنظرفي-المختارالثهشعبومسيرة،والريعة

.531-61/431لمغنيا:جعاير(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالحقالانقدفماالمسلمينعلما،جهود!ا57

نظرفيالمسيحبمجيءتجديدهتمأنإلىوشعبهالثهبينالقديمالعهدعلى

وتلكالمكانةهذهالقومعندلهالذيالأساسهذاتقوضاذا..النصارى

فوقهم،منالسقفعليهموخر،بالتاليالقديمالعهدبنيانتهذمفقدالمنزدة

.يشتهونولايريدونلاحيثمنبالتحريفالقولولزمهم

الأولالمطل!

(التوراة1بالمممهاةالأولىالأيمبفارالخهسلأسندنقد

منهخالنفسهاعتمدأنه)ذ،هائتاعلمئاجهذاالجانبهذافيحزمابنبذل

باحئا-،)سرانيلىبنوعاشهاالتيالتاريخيةالأدوارقتبعأساسعلىيقرمفريذا

وأحكامه،بشرائعهوتم!حكهمبالدينالتزامهممدىعن-نصوصهمخلالمن

الشراثعهذهيحو!الذيالمقدسالكتابحالعلي-ذلكخلالمن-للرقرف

.والأحكام

طردية،علاقة-كلامهمنببدوفبما-حزمابقعندالأمرينبينفالعلاقة

الذيالمقدسالكتابعلىا-لرصزادبالدينالتمسكزادكلماأنهبمعنى

الاهتمامبالتاليقلبالدينالاهتمامقلوكلما،وأحكامهشرائعهيتضمن

وشرائعهالدينوأصبخجملةانحدآ.التدين)ذابالكفما،المقدسبكتابه

كانأخبرفيوأحكامه

منالأولىالخمسةالأسفارنقدفيحزمابنعليهسازالذيالمنهجهرهذا

هذامنهجهبعرضهووهاموسىتوراةبأفهاالقرمبؤمنالتي-القدبمالعهد

اسرائيل،بنيعندالترراةكونحال-تعالىالمحهشاءإن-نصف)ونحن:بقرله

الىرجرعهمالى،دولتهمانقراضالى،!موسىمرت)ثر-دولتهمأولمن

منواتفاق،كتبهممنبإجماع(الرراقعزرا)لهمكتبهاأنإلى،المقدسبيت

ذلكمنفيهاختلفواوما-ذلكفيمنهمأحدمنيوجدخلافدون،علمائهم

)1(.،نستعينتعالىوبالئه،مبدلةمحرفةأنهافهمذيكلليتيقن-عليهنبهنا

اسرائيل-بنيحالعنللبحثطوللةتاريخيةرحلةحزمابنمعالآنولنبدأ

اليرنايةعنحديثلاحفاوصياتي،العبرايةالتوراةعنتحدثوهو،1214/الفصل()1

والا!ربة.
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عنه-والانحراف،الدينعلىالاستقامةحيثمنأو،والكفرالايمان"
حي!ا.حا

سيقسمهاالتيالمتواليةالعصورهذهفيالتوراةحالعلىهذاخلألمن!لرقوف

:)1(التاليالنحوعلىفروعإلىالباحث

الأللالفرلح

القضاةعصردغوالتلااةإسرانيلبنو

،النرراةمنالخامىالسفرعندهااننهىالنيال!نفطةمنرحلنهمحمدأبويعدأ

عن-الشعببقيادةعهدأنبعدكنعانأرضدخولقبلموصىممات!ق!

ابنيقول.الأيمنوذراعه،الأولمساعده(نرنبنلوع)إلى-الرباختيار

مدبر(نرنبنيشوع)معوالغوروفلسطينألأردن)سرائيلبنردخل5:حزآ

(!هارونبن)ألعازار:(يشوع)ومع،!موسىموت)ثر!امرهم

،)3ب!قرارهمغيرهأحدعندلاالترراةوعنده،)2"ثيهكاالسرأدقصاحب

مذ-صننةوثلاثيناحدىالدينوألزمهماستقامةفيأمرهم!لرعفلبر

بنألعازاربنفينحاصى)دبرهمثم-)5(يثموعماتانالى!موصطى

احدعندلاعندهوالترراة-الأكبروالكاهنالسرادقصاحبوهرأهارون

.)5"،للدينآوالتزااستقامةفيصنةوعثرينفي.-خمتا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مذ

منورفة،حزمابنكلامفيفاوالأملاقا،ضخاصأصماهفياتصحيفمنكثيروقع

الحطاللىالنهثونالمحبحالاصمب!ثباتسبكتفيالفارىذهنسبعدآفياباحث

المطبرعة.انخةفيكورالم!

كانضد،المختلفةرا،دواتوا،وانيالتابوتمنالكثيرةكخرياتهاالاتجماعيخمةلليئير

ا،ولالكاهننظرهمفيهوالذيهاروننلمن"وهوالأعظمالكاهنإلىكلهبهذايعهد

المقدصة.المهمةبهنهآالقياأجلمنولأولاد.لهالربباخيار

السلمهاالثريعةكابةمنالانتهاهبعدموصأنمن:31/9،27أتثفيماالمثرلعله

صأتي،التابوتبحوارعلبهابالحفاظوأمزهم،الربعهدتابوتحامليلاوينحطمنالكهة

ما1/8،أيىفيأنإلىهنالارولكنفه.ثاء)نلاحفاحزآابنكلاآمنذلكتفميل

ونهازا.ليئاالثريعةصفربمطالحةالربمنماموزاكالةلثيانييد

فيحزمابناعتدنصأيعلىأوأساصايعلى-واصتقصاهكلثطولبعد-أثريلا

.المدةهذ.تحديد

ولاصراحة(ألعازاربنفينحاص)تذكرلاالحاليةالنصرصانويلاحظ،1214/الفصل

كلهتالجيلهذاماتيشوعمرتبعدأنه01(2/أقضيخاماوكل)عرائيللنيقضائه
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،القضاةعصروبدايةموسىعصرنهايةبينتفصلالتيالمدةعنهذا

نيرفيفيقعون،إسراثيلبنيفيوالالمحرافالكفرويشيعالردةتبدأوبعدها

علىوالالتزامالاستقامةإلىيعودونثم،اعدائهمجانبمنوالاحتلالهالأسر

وعبادةالكفرإلىيعودواانيلبثرنثم،القضاةمناليهمالثهيبعثهمقيد

يستعرضحزموابن،ومكذا،والتويةالاستقامةالىثم،والفجورالأوثان

فيقرل:والمراحلالتقلباتمذه

)سرائيلبنركفرألعازار(بن)فينحامقدالمذكورةالمدةانقضتفلما!!

صورملكوالرثنية،الكفرحالعلىأيأكذلكقتقكفم،كلهموارتدوا

.)؟(أعوامثمانيةمدةوصيدا

(يهوذابنتفنةبنكالب)أخيابن(ئنازبنغثنيئيل)أمرهمدبرثم*

وعبدواوارتدوا،كلهم)سرائيلبنرفكفرماتثم،الايمانعلىسنةأربعين

علىسنةعشرةثمانيموآببنيملكعجلونكذلكفملكهم،علانيةالأوثان

.،394:1/أقضالكفر

من:وقيل،أفرايمسبطمن)نه:قيل(جيرابن)هود)أمرهمدبرثم!

وقيل:،سنةثمانرن:فقيل،رياصتمدةفيأيضاواختلف،ب!نيامينصبط

.)2(ماتأنالىالإيمانعلىسنةوخسونخمس

علىسنةوعشرينخمساأضنيرصبطمن(عناةبنشمجر)دبرهمثمصبر

فملكهم،جهازاالأوثانوعبدواكلهم)سرائيلبنوفبهفر،ماتثم)3الإيمان

الكفر.علىصنةعشرينكنعانملك(يابين)كذلك

نهوقريب،)صرائيلالىصغماولاالربيعرفلا؟خرجل-النصيقرلكما-بعدهوتا=

.31،،2/ألىفيجاءما

منك(رشعتايمكرضان)هروأذلهمأرضهماحتلالذيان8،-37/اقضفيالمذكور(1)

.أدوم

ثمانونقضائهمدةوان،نجيامينصبطمنأنه.3،:315/أقضالحاليةالنخفيالمذكور)2!

وفي،اصرائيلبنيقضاءنوليهمدةعنحديثالمرضعهذافيوليى،31(3/أقضيراجع)3(

فلا،معروفةغيرالمدةهذهأنالمقدسللكتابالتطبيقيالميروفيالمفدسالكتابقامرس

تحديدها.إلحزمابنترصلكيفأدري
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رجفازوجهاوكان-يهوذاسبطمن(النبئةدبورة)أمرهمدبرتثم!بو

مدةفكانت،الإيمانعلىوهمماتتأنإلى-أفرايمسبطمن()فيدوتيسمى

وعبدواوارتدواكلهمإسرانيلبنوكفرماتتفلما،سنةأربعينلهمقدبيرها

و4أقض.الكقرعلىسنينسبعمدينبنيعليهمالثهفسلط،جهازاالأوثان

11،.6/ا:و5

سبطمن:وقيل-أفرايمسبطمن(يوأشبنجدعرن)أمرهمدبرثم.!

فملكهم،ذكوزاابئاوصبعرنواحدلهوكان،نبتياكانأنهيصفونوهبم-م!نسي

وكان(جدعرنبنأبيملك)ابنهوولي،ماتثم،سنةأربعينالإيمانعلي

،جهازاالأوثانوعبدواوكفروا)سرائيلبنيجميعفارتد،السيرةخبيثفاسقا

يوسف-سبطمن-امراثيلبنيمن(شكيم)نابلسأهلمنأخوالهفأعانه

)خوته-جميعفقتل،معهومضوا،الصنم(بريثبعل)بيتمنثاقلابتسعين

.)؟(قتلأنالىسنينثلاثكذلكوبقي-أفلتمنهمواحذاحاشا

بيائا:لمجدولم-ب!ئاكرسبطمن(دودوبنفواةبنتولع)بعدهودبرهم"

الحاليةةالنسخأفيسنةوعثصرينخمصتا-الكفرعلئأوالاكلانعلىكانهل

.2،-01/1قض6سنةوعثرينثلائا

عاقاوعثريناثنينمنسيصبطمن(الجلعادييائير)بعدهأمرهمدبرثمور

واحدكلوليقدذكرزاولذاوثلاثوناثنانلهوكان،ماتأنالىالإيمانعلى

وعبدوامرتهبعدكلهمادرانيلبنوفارتد،اسرائيلبنيمداثنمنمدينةمنهم

الكفر.علىمتصلةستعشرةثمانيعمرنبنووملكهم،جهازاالأوثان

9،.0:1/3أقض

يختلفونولا(الجلعادكطيفتاح)اسمهمنسيسبطمنرجلفييمقامثم!

سبحانهفهيقربأنبعدوهاثهأظفره)ننذر،السيرةخبيثفاسقاكانأنهفي

غبرها-ولدلهيكنولم-اب!هلفيهمنأولفكان،منزلهمنبلفاهمنونعالى

المقدسالكتابتفاصيرانالملاحظومن،6،9:أقضفيمذكورةأبيملكوابئجدعونقصة)1(

متلةالابنفترةان-نظريفي-والأصح،واحدةفترةوافيجدعرنمدةمجعلونوالقاموس

،ذكرهصياتيالذي(فراةبنترلع)وقضا.جدعونقضاءبينتفصلوهي،تمائاأبيهفزةعن

.صنواتثلاثواشمرت
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رجل،ألفوأربعيناثنينأفرايمبنيمنقتلوقد،قربائاوذبحهابنذرهفوفى

.)1(ماتثم،سنينمتفملكهم

لهوكان،لحمبيتسكانمنيهوذاسبطمن(ابصان)بعدهفرليهمء

منوالأظهرماتثم-سنينستوقيل-سنينسبعفرليهم،ذكوزاابتاثلاثون

.)2(الاستقامة-أخبارهمتوجبهماعلى-حاله

أقضمات.انالىسنينعشرزبرلونسبط)أيلون(.منبعدهووليهم5

12،.ا-121/

الإكلان،علىسنينثمانيأفرايمسبطمن(هليلبنعبدون)بعدهوولي8

وعبدواوكفرواكلهم)سرائيلبنوارتدماتفلماذكوزاولذاأرنجعونلهوكان

صنةأربعين-وغيرهمالكنعانيونوهم-الفلسطييونفملكهم،جهازاا،وثان

.13،1/و12/13:15أقض.الكفرعلى

عندهممذكوزاوكان،دانسبطمن(منوحبنشمسرن)دبرهمثم8

ثم،المعجزاتاليهرينصبون،سنةعشرينفدبرهم،الزوانيواتباثما،بالفسق

ملاسنةأربعينوايمانسلامةفييحضابعضهمأسرأئيلينوف!بر،وماتأسر

41(ءمجمعهمرئيى

أنالىصنةعشرينالايمانعلى،)-عاليالهو!نيالكلا!ندبرهمئم8

1(

2(

3(

4(

روح!عل-هذامع-النصوصولكن،محيحوخبثهيقاحفقعنحزآابنذكرهما

.7،:ا12/و11او.أفضفيقمتنراجع،علبهالرب

لحم،بيتمنانهمنال!نصوصفيماالىاصتناذايهوذاصبطمن(ابصان)بانحزمابنجزم

الحاصالفمفي)حداهما،الاسمبهذامدبانفاككانأنهنرىالكاثولبكبةالنخةولكن

الكاتبقصدالمعروففيرومن،زيرلرنببطالخاصالقمفيوالأخرى،يهوذابط

.،12:801/قضفي)بصانقصةونراجع،394ص)4(هاثىأيراجعيعنيكانوايتهما

:16(13أقضأصحاحاتارلعوضغلتالقضاةدفرفيكبيراجزاضثرنقصةأخذت

.خيالكليفوقكثيرثيهالغريةوالحكاياتوانواثرالأعاجيبمنف!يها

صلاممدةالمذكورةصنةاي!ربعينمدةيجعلان-والموضوعيالمدققوهو-حزمابنمنعجيب

الرثنيةضيرععنتحدثايخاميةأعححاحاتهفيالقضاةدفرانمعبالدينآوالزا!)يمان

الجوانبحذهشاعةمدىعلىللرقوفويكفي،لهحدلاالذيوالفجورالأهيةوالحروب

.21،:17أقضمراجعةالثلاثة
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.()1مات

475

سنة،عشرين:قيلافرايمس!بطمنالني(آئقانةبنصموثيل)دبرهمثم!

ابنانلهكانأنهوذكروا،الإيمانعلى-كتبهمفي-ذلككل.سنةأربعينوقيل

الىرغبواذلكوعند،الناسويظلمالةا-لكنمفييجوران(وأبثايوئيل)

سبطمن(قيسبن)!شاولعليهمفولى،ملكالهممجعل.أن.صموئيل

6)2،..بنيامين

حزمابنيستخلص)سرائيلبنيقضاةلعصرابخيدالاسنتعراضهذابعد

الأرضدخلرامذكانأنه-الآن-فاعلموا):قراءهمخاطئافيقرلافتائج

-المذكررشاولوهر-لهمملكأولولايةإلى!موصىمرتإثر-المقدسة

:الأصنامعبادةوأعلنراالإيمانفيهافارقراردأتسبع

.)3أعوامثمانيةفيهابقرا:فأولها

.)4"عائاعشرثمانية:والثانية

.)5"عاقاعثمرين:والثالثة

.)6(أعوامسبعة:والرابعة

.)!(كثروركا،آأعواثلاثة:والحاسمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)61

للكاهنابنينوجودتركدالأولصمرديلصفرفنصرص،حزمابنمنكريبأيضئاهذا

عندبالحادماتيزنيانكانا)ذ،والفجورالالمحرافغابةبلغاقد.(ويخنحاصحفني)هما،عالي

مما،للربالمقدمةالذبائحوئحرملحؤأعلىاصتيلائهماالبالاضافة،الاجت!ماعخيمةباب

الحيرمنوحرمانهنلهبقطع)يهالئديدالرعدوتوجيهعاليالالأيخاءاحدمجي.الأدى

قضاءنزةبانحزآابنمجكم-هذامع-فيهف:212،36/صم1أبراجعآالدواعلى

فيعاليابنافعلهماالأضارقدحزمابنأنوالعجبب)!كلان!أفزةكانتعاليالكاهن

.1225/الفصليراجع،آخرمرضعفيووثيتهموالمحرافهمالكهنةفادعنحديئه

فيمذكورةضاولوترليةوابنيهصمونيلوقصة،ييرتجصرف1214:216/الفصل

8(.و7صم11

.ادومملكرشقايمكوشاننيهااصتدهمالتيهي

.موآبملكعجلرنيخهااصعبدهموفد،جبر!بنواهردقازبنعثبثيلبينالتىهي

.كنعانملكلابينلحكمف!هاخضعواولد،النبهودبورةج!رابنإهردبنالىهى

المديانيرن.خلالهاواصتبدحم،يوآشفي،،،أ--*إ-وقض!دبررةقضاءبينتفصلالتيالمدةهي
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المقدسالحقابنقد!المسلمينعلما،جهود476

.)2"جمائاعشرثمانية:والسادسة

)5!عافاأربعين:وال!ابعة

،الطوالالمددهذهالابمانورفضالكفرنماديمعي!فىكنابأي11فناملوا

كتابهمداتباعدينهمعلىليس،فقطمثلهافيأيامثلانةمقدارصغيربلدفي

")113فبرهما،رضظهرعلىاحد

جهةمن،الاسندلالهذافيحزمابنعلىبعزضأنلبعضهمخبلوركا

علىمحافظبنبالدينمنمسكبنصالحينأناسوجردنمغلاالرذاتهذهأن

الاالقوآمعجدالنافيلمحتكملا)ننا:واقرل،نعالىكهعندمنالمنزلالكتاب

هيذاتهاونصرصهم،بهبقرونلاثيئاعليهمندعيوما،همنصرصهمالى

كلجاوزتووئنيةطافحوشركبواحوكفرثاملةرذاتعنلصحدثالتي

)سرانبلبنووصنع3،7:8/أفضبفولهمافياعلىللندلبلويكفيحد،

فغضب،والعثستاروتالبعلوعبدوا،الههمالربونسوا،الربعنيةفيالشر

كلفي-أحيائامنهاوأشدبل-ا،لفاظهذهوتكررت،6)سرائيلعلىالرب

فاحية.منهذا،اصرانيلبنيالمحرإفعنالقضاةسفرفيهايتحدثمرة

المنوطوهم-الكهنةعنتتحدثذاتهاالصوصق!ن،أخرىناحيةومن

مركلاعنهمتتحدث-والشعاثرالطقوسبواجباتوالقيامالشريعةحفظبهم

ذبائحعلىالعالنيالسطوحدالىوصلتالتيالخطيرةالانحرافاتمنقريتابنا

الأماكنأكئرتمثلالتيالاجتماعخيمةفيوالفجورالزنادالى،الشعبوقرابين

خيئا.ناصقاكانالذي،جدعونبنأبببكممردثهدتالنىالمدةهي)1(

.الفلطينيرنخلالهاواصنعبدهم،الجلعاديريفتاحالجلعاديياليربينالتيالمد!هي)2(

خلالهاواصنع!بدعم،منرحبنئ!ثمونوفضا.هلبلبنعبدونفضا.ببننفصلاليالمدةهي)3(

عثرةوأربعماهلةيبلغ-حزآابنكلامحسب-الواتف!هومجمر3،أيضئاالفلطينيون

فيوضعنااذا،كثيرأذلكعلىيزيدوالوثنيةالكفرصنواتمجمرعأنالباحثهـلرى،صنة

عرلواالذينوالثيرخنرنبنثوعوفاةاعقتالتيالواتمنحزآابناغفلهماالاتجار

صنواتحزمابناعتبرحا)ذ،ضفونوفاةاعقبتالتىايهربعينالنواتوكذلك،الرب

نأكلههذاالىأضف،ذلكعكسثبتالحاليةالضوصأنحينفي،واصتضامة)يمان

وفواخىمنكراتمنتخللمواصنفامة)كلانصنراتكانتانهاال!نصرصتذكرالنيالنرات

؟ايقصدونالإصتقامةمننوعراي3هذا)كلا،!افاي،الدماءومفكالزناعنتقللاوكبانر

.1/216)4(الفصل
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ابناستدلالصحةفيشكأدنىكلههذابعديبقىفهل،اليهودنظرفيقدسية

لا.اللهم13حجتهوقوةحزم

الثانيالفكم

حتىبدايتهامظ4الملكيلأعصرفيوالتوراةإسرانيلبنو

رو.الانقسا

بنيدولةفيالترراةحالةعنللبحثحزمابنبهاقامالتيالتاريخيةالجرلةفي

بترليةالملكيةمرحلةبدايةعندالسابقالفرعفيالمطافبخاانتهى،)سرانيل

نبيهمعلىمنهمالحاحبعد،اسرائيلبنيعلىملكا(قي!ىبن)شاول

عليهم.ملكبتولية(ألقانةبن)صمرئيل

إضفاءمقفيهاجاءماحزمابنروصدهذاضاولسيرةلمحكيالتيالنصوضوفي

جثت!ا12،،5:الم.صمالىأيشيرومصطفاهالربنحتاروأنهعليهالنبرةأوصاف

عبى-ببنهابنالني،الكنبرةوالمعا!يوالظلمبالفسقوصفهمعجنبالى

وأطفالهم،نسائهممعهارونبنىمنشاتاوثمانيننيفقتل-فقطالمثلاصبيل

الىوأدىبينهماالحلافوقعأنبعد-داودلخصمهالخبزقدمواأنهملجرد

.:17،22لم22صماالىألير)1(-طاحنةبعارك

)2"،مقتوتاالمذكررئاولماتثم5:قانتاجولتهحزمابقيواصلذلكبعد

،!صمليمانبأمعلانيةالزنااليهي!نسبونوهم،!(داود)أمرهموولي

أورياامرأةقصةالىأيثيمصليمانولادةقبلماتالزنامنابتامنهولدتوأنها

عليهم-الأنبياءلىهذايضيفمنفعلى12،،11صم21فيالمذكررةالحئي

لذنب(شاول)أولادجميعقتلأنهاليهوينسبرن،لعنةألف-ألفالسلام

)!.ست!أرشينمدتهوكانتفقطفيهمكانمقعذاصغيزاحاشا-أبيهم

.ا،ولصمرفيلصفرفي.مذكورةساولاثعلقةالتفاميلكافة()؟

ولم011:ا13/صما1محسبمتحزاأو،1،15/عم21محبمفنرناشاولمات)2(

الننافض.هناالحزآابنبلنفت

الأياماخبارصفرفيوكذلكوائافىالأولهصموئلصفرىفيطودبأخبارتعلقمايراجع)3(

.الأول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدسالحقابنقدالماالمسلمينعلماءجهود!ا78

ففقتهأنعنهوذكروا،)1(قبلذ!نا!وصفوهوقد،!سليمانوليثم

عشمراثنيكانواجندهوأن-ال!شةمنشهرسبطلكل-الأسباطعلىفرضها

نأ:التوراةفيلماخلاقاالرمكعلىكانواألقاوأربعينالخيلعلىفارسألف

بيتفيالهيكلبثىالذيوهو،17،:1714/أتثالخيلمنيكثروالا

،والتابوتوالتوراةوالقربانوالمنارةوالمذبحالسرادقفيهوجعل،المقدس

!)2(سنةأربعينولايتهفكانت،هابىونبنيوسكنه

القديمالعهدنصوصفيلماملخضايسردوهوالتحفظكايةفيحزمابنكان

الفرعفيرأيناهالذيالعامالتعليقعليهابعلقلمأنهحتى،الفزةبهذهالمتعلقة

الى-الباحثيرىفيما-يرجعهذاولعل.القضاةعصرمنالفراغبعدالماضي

داودهما-كرفينبيينلاسمفيكزفيهافزةعنالحديثفيحزماينتحفظ

لماسىلعةاشارلم!منحؤبمايندكرهمايكفيولكن-اللاأعليهماوسليمأن

عنالثالتلمطلكبفاتفصحلهاصبق-وقدمليهطام!راءقهمنالنصوصفي

الحهدمتنفيهسلامعلعحغب!لأيخيديتعلقعما!مثعتد2لأبقالمبحث

علىبهأللاع!مدلالألاع!باراتكافةمقمجر!ةالاشاراتعذهت!ي-القديم

الفزةمنأفصل-النصوصمحح!ب-يكنلموأنه،الفزةهذهفيالتورأةحال

السابقة.

لطالثاالفر!

الانقساوعصرفيوالتوراةإسرانيلبنو

أرضفياصرائيلبنيمملكةحالعن(والثانيالأول)الملوكسفراتحدث

يهوذاسبطويضمجنويي:شطرينإلىسليمانوفاةبعدوانشطارهاكنعان

سليماننسلمنوملوكهالقدسوعاصمتهبنيامينسبطمنكبيزاوقسفا

اللاويين-عدا-الأسباطبقيةيضمشماليوقسم،يهوذامملكةوشمى

)سرائيل.مملكة:وشممى(نابلس)شكيموعاصمته

وهى،الربحابعلىزوجتهدارضاءوالفسقبالرثنية-!وحاشاه-اتهامهالىيثير(1)

الابق.المبرعثمنالثالثالمطلبز!باقفصيلذكرهاصبقامور

الثاني.الأيامأخبارسفروفيالأولإخاركثضفيتفصيلئامذكورةصليمانأخباركافة21(
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من،المملكتينهاتينحالتتبععلىالحرصأشدحزمابنحرصوقد

كانثكيفواحدكلليرى1،اثهطريقعلىوالاصتقامةبالدينالالتزامحيث

الجنريية-بالمملكةحزمابنبدأوقد،)"،دولتهمآأيافيوالديانةالتوراةحال

)صرائيل-بنومملكة-الثماليةالمملكة.عنبالحديثذلكمتبغا-يهرذامملكة

التالي:النحرعلىالباحثما"ضيفعلهوهر

.:يهرذامملكة-الجنربيةالمملكةإ:أولآ

(رحبعام)ابنهوترليةسليمانوفاةمنذالمملكةهذهمعحزمابنمسيرةتبدأ

:يقرل،مكانه

وله(سليمانبنآرحبعا)ابنه!داودبنعمليمانمرتاثرووليئ8

ولايتهوكانت،،سنةوأربعرناحدى:الحاليةالنعخأفيسنةجم!ثميرةاصت

ورعيتههرجهازاالأوثانوعبد،ولايتهطرلالكفرفأعلن،جمئز؟عاقاسبعة

ألفوعث!رينألفمالةكانواجند.)ن:ويقولرن.منهم،خلافبلاوجند.

الفعشروخمسةفارصحلافسبعةفي-مصرملكغزاأيامهوفي،مقلالل

مصرملكوافتهب،آرحبعاوهرببالسيفعنرةنأخذهاالمقدسبيت-رجل

ماتثبمغانما.سائامصرالىورجع،فيهاماكلواخذوالهيكلوالقصرالمدينة

.2(12.ا:.أخ14:21،312/و24ا.:الم2ملا1الكفرعلىآرحبعا

فبقي،يس!نهكرثمانيولهأبحا،أخ2فىاصمهأ(آأبئا)ابنهفولي"

-ستولايتهوكانت،علانيةا،وثانعبادةوعلىورعيتهوجندههوالكفرعلى

2.لأ1/7)1(النصل

مقلاملألفوع!شمالةقوامه!انآرحبعاجيقبانمباس،انصوعيهنهامرعجيب)2(

نرصاما-مقلايليهتعداد-فيدلمالليالصغيرمصرجقآاماالجحانلفكتصمدلمهكومع

ابالناتعنالكللامويكيةالنخةذكر.ماانيركدهدا)ن،الناوعر-شاثنينعنوثاة

اثعمدالكذببهيقصدمهذبتعبير(ابالنات)بواتبير8القديمالعهدأأرقافيالكبيرة

بعد.ومنقبلمنالأمروثه،الالهيالوحيلمافوفصرعىفيالمقصودوالافراء

اباحث-ظنعلى!شلب،العرضاعنلاءعندآايالصنلمحدب!لحابةانصوصفيلبى)3(

القالةمجدعاانالملوكصفرىفيالمعهودانلأ5حزأابنعلىالتىقدالأمران-اعلموطه

اسراثلمملكةفيلهاناكلرالملكعصرفيالةتد!غالعرضيهوفاملأملكفيهااعتلى

-:فبفولبهوذامملكةعرنىأياممح!.!صصايهولالملوكسفرنجحدتمثلافهنا،ولالعكى
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معهمحروبفي،اسرائيلأمملكةالعشرةافيسباطمنقتل:ويقرلون،سنين

.13،أخ2،:1518/ملا01)نسانألفخمسمائة

مؤمتاوكان،سنبنعسمر)1(وله(أببابنأسا)ابنهمرنهبعدوليثم8

علىسنةوأربعيناحدىولابتهفيوبقي،الاكلانوأظهر،ا،وثانبيرتفهدم

واثنينيهرذابنىمنمقاتلألفثلاثمائةكانواجندهأنوذكروا،الاكلان

.14،16/أخ15/9،242:ملا1ومات،بنيامينبنيمنألفاوخمسين

سنة،وثلاثينخم!ىابنوهر(أسابنفاطميوثماأابنهبعدهوولي"

نألىالاكلانعلىكانأنهعنهبىذكروا،شةوعشرينخمتاولايتهفكانت

.17012/أخ512،:41لم22ملا1مات.

كانأنهالا،ودينهسيرتهإمرلمجدولمبهوشافاط،5بنآعلورا)ابتفولي،

انشانولهوولي،)،،الأسباطسالرملوكبنكنر،إ،وم!نلعبا!ةمرلفا

.21،أخ8:168242لمعل021وعات،آأنكراثما!ةولايتهو!ت،صنةوثلاثوته

جزآابنوعند.إحرياالكلالوليكية-أفيآ-علورأبن2شريا)عكثهصلي+

آ(لابباعلكإصوهلى،ممصمدلىإكلمحو!أفث!أبنأباربعا)للملكعر!اثاعنةالةوفي5-

.العرضافلاءعندأأبباسنظنهاحزأدفلعل15،1/ملا1+عوذاعلى

ليها،والمؤاز،%نصوصفر2عدالباحثببالخطرسوال3ضففهأآآأياابنهرثطهل)1(

ئعودثم،لم152/ملا1(أبثالرمبنتمعكة)هياصاأمأنت!كرفيوقتلاب!ة!!

،اخرانو2صاآفابباعداوطى،أسالرآنجتمعكةأضاهيأصاآأأن،15101/فينو!لد

قركداليالوقتفي،هلاتركدا6لأ/5خلاسةالثاشآايهيااخبارصفرفياناظرةوالفقرات

.ايامابنهوأصاأن141/فيابضافي

معكةأناليهاالمثمارالمواضعفي.بغف!كرتالخطاهل!تداركتقدالأخرىالنخانويدو

ال!ي-المقدسالكتابلقامرسا1ئونخلقهفيو!ه،إمهلاأصاجدةهيأبثالرآنجت

النسخةفيماعلىالأخرىالنخفيما-سجحونالبروتتانتمننيهالماهمينأكلب

البرونالته.

يهورامأن)فادةفيعريح21،6/أخ2و8/18مل21فينالنصحزآابنمنكريبةعبارة)2(

)سرانبل-ملك،خأبصهزاكاتلأنه،الرتينالثمالبةالمملكةملوكمنلكافزافاضاكان

أخ21في،والثعوالمحرافهالثنيعكفر.عنتفصيليحديثالناليالفحفيصياتيالذي

جبالعلىثارتآأقاو،نه،الربترك،نهسلطتهمنلمحررتلبنةمدينةأن،11ا-210/

هذابانحرافيجزمأنحزمبابنأجدركان،هناومق،آالأصناعبادةعلىالعبوحمليهرذا

.وكفرهالملك
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اثنتينابنكانأنه222/أخ2أفيسنةوعثمروناثنانوله،(أحزياهو،

سنةولايتهوكانت،رعيتهجميعفيالأصناموعبادةالكفرفأظهرسنة،.وأربعين

.:221،9/أ!9:27،922/و8:2527/مل021وقتل

بنتعثلياهو،حزمابنوعندعتليا:انكاثوليكيةأفيغئفياأمهفوليت،

الكفرمنيكونماأشدعلىفتمادت،)سرائيلمملكةملركأحدأوهوعمرى

وجميعافسبيتفيالزناب!علانوأمرت،الأطفالوقتلت،الأوثانوعبادة

ذلكينكرألاصهدتت،معهاالزناأرادممنامرأةتمنعألاوعهدت،عملها

.)1!قتلتأنالىسنين-!تكذلكفبقيت،أحد

أحزيا.بنيوآش:الكاثوليهيةأفيأخريابنيهوأش)ابنهاابنفرلي،

أربعينلايته"فأتصلت،سنينسبعوله(أحزياهو،بنيوآشحزمابنوعند

قتلهثم،بالحجارة!النيزكرياوقتل،الأوثانوعبادةالكفروأعلن،سنة

")2(غلمانه

فأعلنسنة،وعصمرونخمسوله(يهوآضبنأقضيا)ابنهبعدهفرلي،

علىوهوقتلأنالىكذلكفبقي،رعيتهونجيعهرالأوثانوعبادةالكفر

ألأشاطقيكانتهبأيامهوفي،سنةوعشرينتسغاولايتهوكانتالكفر،

وأكاروا،المقدسالبيت)سرائيل،مملكة-الثمماليةالمملكةملكأيق!دالعشرة

.)3(مرتينفيهماكلعلى

ولهغزيا،اسمهأن261/أخ2أؤب(أمصيابنقزريا)بعدهوليثم8

21:ا220/أخ16،2:ا11/مل)2فيفحئامدكورةا،وثانوعادةالتلحوادث()؟

لمزنا.ك!الحاحةالنصوعىعلى6فلمومن5(؟2312:5/و

الهبهلنججلبدآونامبهئاكالةوفبها،جمو2ضحباةمنالأدلالفرةعلى2؟(مل21ءكز)2،

وتلآا،صناعا!ةلماوانحرانهاخطلا"علىوركز124أخ21أنحينفي)عمار؟و)عاهة

انتائابعدفبماهواقيالهئم،آاراجنىعاربةفيالاحقةهزتهإلىأدىكا،زكرباالكاهن

بينفليىعلمئامقبولكرأمرزكريانبوةعلىحزآابنتصيصانويلاحظ،لزكريالع

صلة.أئى!افىزكرياويينهناالمذكورالكاهنزكربا

:يهرذاملكامصياعنالحاليثفيالثانيالأيابمدأخبارالثافىالملوكضريبينكبيرتاقض)3(

وفياييه.كداودلىوئكنالربعئفيقريمهومامغ"نهأ؟4مل21ا،ولاالمبرضعففي

الخ.....ابخررلهاوأحرقأمامها!يجدمحبرصبنىآلهةعبدأنه125اخ21الثانيالمرضع
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المقدم!الحقابنقدقالمسلمينعلما،جهود482

.ماتأنالىرعيتهوجميعهوالأوثانوعبادةالكفرفأعلن،سنةعشرةست

)1(.!الدواديالني)عاموص(فنلوهر،سنةوخمسبناثننبنولابنهوكانت

لهلمجدولم،سنةوعشرونخمسوله(عزريابنيوثام)ابنهبعدهفولي8

.)2(ماتثمسنةعشرةمستولايتهوكانت،سيرة

وعبادةالكفرفأعلنسنةعشرونوله(يوثامبنأحاز)ابنهمكانهفملك

28،.أخ16،2مل!2.ماتأنالىسنةعشرةستولايتهوكأنت،الأوثان

وكانت،صنهوعحصرونخمسوله((حازبنخزلمححاأابنهبعدهفولي!!

علىوبقيالأوثانيوتقىه-آةأك!كلأنفأظهو:سنةرعشوينتسغأولايته

ففكانقطعولايتهمنالسابعةالسنةؤفي،وصصوجغ!م!تإنالىالإيمان

عليهموغلبإسرائم!،عللكلهشعر!أم!ن!امر7س!-كامقالأسياطأدعئسر،

الىوققله!!ض!أعبم،+سوو!لرضلعال!ش!لمتكموأ:أحألي!الأعسرسليمان

!لح-:92أخ3!ه102:في/22ملىأ!.الجريرةوبلاد،ماريبلاد!آمد

قفي،عةعشرة!ماواله،بن-حزقيأمنسي)يعدهووليحزقياماتثم8

1(

2(

عئفيقويمهرماصغأنه5،ا:لم26أخ72،ا:الم5مل21-!يكبيرأيق!ىم!

فيأمصياأنالكاثوليكيةالن!خةلاحظتوقد،أممياابوهعملةماكلحسبعلىالرب

181.؟)1(صهاثىلويع؟والاثرلمالاصقدةفيبهفيئهمكيف،فحرتوثنى25!أخ21

الكهنةوعلىالربطىتكبرعزرياأنمن16،23:ة"أخ21فيجاءماهن!للاضف

فينجيهوالديعاموصقلالدكاهرأنهتذ!لرنصوصعلىأقفولم،بالبرصالربفعاقبه

متىأوعاموسفهايةكانتكيفأحديعرفلاأنهيذكرالمقدسالكنابوقاموص،زعمهم

أخ21فقي،حزمابنعصرفيبالفعلمرجوثةكانتأنهاويدو095،صأ-ساجعكانت

الكاثوليكيةانسخةوتعلق(الن!أموصبنأضيا)كبهاالملكهذاأخباربقيةان22!26/

أضياصفرفييذكرلمعزريا،ن8الن!هن!االىينسبمفقودكتاب-ضكبلا-المقصردبان

.813،عى)8(هامىأيراجعفقطالعناهـلنبعضفيالا

وحال،كأيهستقيئاكلنأنه:9،الم27أخ2،:153238/مل21بذكرأنالعجبمن

من27،2/أخ21فيجاءماهذاالىأضف؟م!شقيئابكرنفكيف،علمتكماوجد.أببه

ناالعجبلهيقضيوكلا،الفاديعمليزاللاكانالثعبوانالربهيكليدخللمأنه

الكاتبذكرهاالملكهذافضاثلءتفضيلةالربهيكلدخرلهعدمتجعلالكاثوليكيةالنخة

حزمابنقالهماأنالباحثيوكدهذالكلا813ص)1(هاثىأيراجععلي!هوثناءلهمدخا

فيوالرغبةالجدلهفيالخصممعالتطبابمنهو)نماالملكلهذاعيىةوجررعدمعن

.كموضولافيهالب!لاإلتيالراضحةالصرمجةبألفاظهمالقوممراجهة
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هوعبادتهاوأظهر،الأوثانبيوتوبنىالكفرأظهرملكهمنالثالثةالشة

الىرأسهمنبالمنشارنشره:قيل،الني(أشعيا)وقتل،مملكتهأهلوجميع

فييصفونأنهمكلهوالعجب،بالناروأحرقهبالحجارةقتله:وقيل،مخرجه

أسرهكانبابلملكوأنالملائكةمنملكمعاليهأوحىالثهبأنكتبهمبعض

اليهفأرسل،فدعاه!فه،تحتهالناروأوقدنحاصثورفيوأدخلهبلدهالىوحمله

كله-ذلكهع-تمادىوأنه،المقدسبيتالىوردهالثورمقفاخرجهتحا

.)1(س!نةوخمسينخمستاولايتهوكانتمات.حتىكفرهعلى

اثنينابنوهو(منسىبنآمون)ابنهمكانهوليم!نسيماتفلما*

.ماتأنالىالأوثانوعبادةالكفرعلىسنبمولابنهفكانت،عافاوعثربن

.33:21،25/أخ262،:91لم21مل21

الثالثةالسنة"-رفيسنينثمانيابنوهو(أمرنبنيوشيا)مكانهقوليء

وأحرقها،يلصلبانوكسرالايمانأعلن،الثامنة:الحاليةالن!خأفيملكهمن

ملكقتله-أن!ئتلالىالإيخانعلىرزلولم،خذاههاوكلهيلالمهأواستأصل

حيثوأخفاها،والمنارةوالتابوتالسرادق(الني(رميا)أخذأيامهوفي-مصر

.)2(أمرهموذهاببقؤتلألعلمهأحديدريلا

سنة،وعثمرينثلاثابنوهو(لوشيابنيهوأحاز)ابنهبعدهوليثم8

منفاونث!رالهارونيالكاهنمنالتوراةوأخذ،الأوفانعبادةوردالكفرفأعلن

.)3(مصرملكوأسرهأشهرثلاثةولايتهوكانت،وجدهاحيثالثهأسماء

صنة،وعسمرينخمسأينوعوأخره،يوشيأبنيهرياقيم)مكانهفولي!

الملكمورعنحزآابنوكلام02،ا:سماخ18،2؟:21/مل21فيمذكررةقصت)؟(

كيرصفراأنمن85و82صالمفدسالكابقاموصفيمايؤبدهافحباالنيفنلفيفي

رصالةفيأنأيضاويخه،بالمارأثعي!اتجقطيعأمرالملكأنيفيد(أضعياصعود)اصمهقانوني

القامرسمزلفورجحفاومن،أضيااصشهادالى)شارة37،/11أبالعبرانيينالىبرلى

في.بهاقامالتيالدآرحماماتالراص!عةالقنلحملةضحايااحدكاناشعياأناحتمال

الىحزمابننبهفاعلىأقفولم،لم3وه34أخ032،:231/و221فيمذكررةقصه)2(

أرميا.صفرفيولاالمذكورينالمرضعينمنأيفيأرميا

في)ضلوم(هرآخراصئالهأنالقاموصويذكرلم4:اول6أخ2،+23:31/مل21فيقصه)3(

.،8301صالقامرسأوراجع(شبل)صماه91،3/أحزحزقيالالنيوأن،51ولأخأ

فيمنهشيءعلىأقففلممنهااللهاصموتقطيعالهارونيالكاهنمنالترراةأخذهقصةأما

الحالية.النصرص
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جملة،ايديبئوقطعبملكتبماأهلىوجميعهوا،وثانبيوتوبنىالكفرفأعلن

احدىولآيتهوكانتأثرها.وقطعفأحرقهاالهارونيالكاهنمنالترراةواخذ

.)1(ومات.سنةعث!رة

وهو)2((تكئيا)بوتلقب(يهرياقيمبنيهوياكين)ابنهمكانهفملك!!

وكانت.الأوثانعبادةوأعلنالكفرعلىفأقابم،)3(ستعثمرةفمانيابن

:أو،ناضرئبرخذ:الحاليةالنسخفياسمهأئعتتصروأسرهأشهرثلاثةولايته

.نضر،كدنبوأو،راصئرنبوخذ

وتلقبقتثيا،:الكاثرليكيةأفي(يوشيئابنقتيئا)عمهمكانهفولي!ة

عبادةوأعلنالكفرعلىفثبت،سنةوعشرينإحدىابنوهوب)صذقئا(

وأسره،سنةعشرةاحدىولايتهوكانت،مملكتهأهلوجمغهرالأوثان

منهمالبلدوأخلى،اسرائيلبنيجميعواس!تأصلوالمدينةالبيتوهدمبختنصر

داودبنسليمانبنيملوكصفةكانتفهذه،بابلبلدالىض!نييينوحملهم

.)"(السلامعليهما

)1(

)2(

)3(

)4(

مل21فيمذكورةوقصته،(يهريايم)المصرفرعونوكير.(ألياتيم)اصمهكان

التوراةداحراقالهارونيالكاهنمعقصنهأما36:4،8/أخ7،2:ا24/و23:3437/

-نيرىبنأباروك،باروختلمينهيدعلى-كائاكبأرياافيأن36،أرأفيفالمذكرر

فامرالملكأخبروالعناتمنفيماالثعبروصاءصمعفلما،الربيتفيبقراءتهوامر.

يقصهاالملككانأربعةأوأعمدهثلانةالقارىقر(كلمافكان،عيهوقراءتهال!فرب!حضار

ومثاريه.اقباعهتحذيراترغم،النارفيوبلقيهابكين

أفييهرياكين24،8/مل21فيفهو،كبيزاتعارضئااصمهثانالنصوصتعارضت

!اروفي،يكنيااصمه،17ا-36/اخأ؟وفي،الأول3الاعصروهريويلاين:الكافرليكية

.كنيا،:الكاثرليكيةأفيكياهواصمه!ا28/37،و2224/

نايذكروالقاموصى.صواتثمانيابنفكان36،9/أخ21فيأما24،8/مل21يخاماهذا

-ا990صأيراجعخطأالثافاالأخبارصقرفروايةوبالتاليالصحيحةهيالملركرواية

0011).

مل21فيمذكورةالأخيرالملكهذاوقصةواختصاربتصرف22.:1217/الفصل

صدقياقرابةمدىفيالتاقضملاحظةمع21،:اا36/اخ212،:ا25/و24/18:02

أالأخبارصفرفيكماأخر.11الملوكصفرفيكماعمهعدقياهل،يهوياكينالابقللملك

نيهانهكعنىالأخبارصفرفيأخااليهنسبصدقابانالاخلافهذايبرروالقامرص

.54،؟-545صالقاموسأيراجع.واحداصلمنأنهماأو
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ذكرهفقدعليهالتعقيبأما،حزمابنمنالجميلالتاريخيالعرضهوهذا

جملةسردمنالفرغبعدماإلىيزخرهأنبهأولىوكان،ثناياهبينمحمدأبو

والفواحثىالكفروافسشازالوثنمهشسوعأنببدوولبهن،الجنوبطالمملكهملوك

التيووثنيته(حزطيابنم!نسي)كفرعنالحديثبعد-يبادرحزمابنجعل

معثمريافقولوا8:.استنكاريةتعجبيةلهجةفيالقولالى-الحدودكافةجاوزت

منفيهؤجدويقتلشمن،هياكلهاوتبنىالأوثانعبادةفيهلغقنبلد:السامعين

)1(13هذاكيفركلكنأم3(ساتاالثهكنابفيهل!قىأنيجوزكيف،ا،نبياء

الىيهوذامملكةملوكبقيةحالاستعراضمنفراغهبعدحزمأبنيعودهم

عندالا-لقضائهاإلىدولتهمأولمن-تكنلماالتوراةبانالقأرئقذكير

ئذكربفتأماخزموابق،)2(،ففطالهيكلفيوحدهالأكبرالكاهنالهاروفي

فيسبتبينكما،ا!تورا!سندنقدفيارتكازهنقطةستكون،نهاالحقيقةبهذه

والئمالية.الجنوبيةالمملكتينحالاصتعراضمنالفرغبعدالعامتعليقه

بهلكلأاصرانيل4الشهاليلأالمهلكلأ:ثانيا

الكاثوليكية:أفيآيربعا)تمردعنالناتجبالانقسامالمملكةهذهمسيرةتبدأ

رفضالذي(سليمانبنرحبعام)سلطةعلى1،فرايمي(ناباطبنياربعام،

زادبل،والعدالةبالاصلاح-،12ملا1نصوصتحكيكما-الث!عبمطالب

حرلالثمعبالتفنافالىأدىمما،والقسوةبالشدةتؤعدهمأنذلكعلى

وليربعام،عثمرالاثنىاسراثيلبنيأسباطمنع!نرةعلىملكاوترليئهيربعام

يكتفلمحيث،والدفيالساسي)صرانيلبنيتاريخفيالحطيرثأنههذأ

ترويماحسب-دانماء،أورشلبمسلطةعنالسياسيالاستقلالب!علان

ابنكلاميقفاصيلهصتأتيخطيزادينتاانق!ماقاأحدث-اليهاالمشارالنصوص

قليل.بعدحزم

اختيارهأنالنصوصتخبرناالثمالةحتىالوثنيالملكهذاأنالعجيبومن

بطرلمهل!ربعامب!بلاغه(ال!ثئ!لونىأيخئا)اصمهنجىلامإلهيااخحماراكانللملك

.1/921الفصل)1(

.1022/الابقالمرجع21(
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ود!ئمهلربيامللبسهكانجدلدرداءعلىالمذكورالبىلبضحينما،طرلفه

الهالربقالهكذالأنه،قطععشرلكخذ):لهوقالقطعةعثرةاثنتي

يكونولهأس!باطعشرةوأعطيكسلبمانيدمنالملكأنتزعهأنذا:اسرائيل

...،.واحدسبط

التاليةالسطورفيا3بزعمهمالرباختارهالذيالملكهذافعلفماذا

والوثنية.الشركفي-بعدهمنوخلفأؤههو-جرائمهتفاصيل

واحدولا-قطمؤمنفيهميكنفلمالعشرةا،سباطملوكوأما5:حزمابنيقرل

لىالفصدمانعبن،للأنمياءمخبفيي،ا،وثانعبادة-معلنبن-كلهمكانوابل-نوفهفما

.خفا،)؟"هارناأومفنوناالاظنجيفبهمبكنلم،المفلسببت

مرتاثرؤليفم(الأفراكليناباروبنآيربعا)العشرةالأسباطملركفأول-

اللذانالهاكمهذان:وقالذهبجمخقيئحينهمنفعمل،!النيسليمان

،لاويبنيغيرمنصدنةلهماوجعلهيكلينلهماوبنى،مصرمنخلصاكم

كانالذيالمقدسبيتالىالمسيرمنومنعهم،مملكتهوجميعهووعبدهما

وعشرينأربغافملك-فيهوالقرباناليهالقصدغيرلهمشريعةلا-شريعتهم

.ماتثم،)2(سنة

1(

2(

الأنببءجمبعبانحكمهمحلىللاعزاضالحصومبنجسكأنككنمرفقاهناحزمابنذكر

18،مل11فيمذكررالمرتفوهذا،قلفدبعضهم)نحتىخائفينمطاردينكانوا

وأنجياءكهنةوببنبينهمناظرةاجراءوطلب)صرائيلملكأخأبتحدىالنىإبلياانوخلاصه

الم!مىالآخرالص!نمأنبياءوكذلك(البعل)وهركلها)صرائيلفييعبدونهكانراالذيالصنم

أماأوانظرةالمواجهةتكرنأنلملياوائزطكائا(085)مجموعهاوكان(عثتاروت)

وملياالربونصر-كلهالث!عبأمام-الكرملجبلفيالمناظرةأجريتوبالفعل،كلبماالثعب

جميغا.ذ!همالكذبةالأنبياءفجميع،خارقةبمعجزةساحقانصرأ

هرببعده)يلياوأن-ونجصوصهمب!جماعهم-واحدةمرةكانالمرقفهذابانجزمابنويرد

كهتحهونعرلالبعلعادنرعىكانتالنيوهيالملكامراةإبزابل!مطاردةمنخرفابرعة

.22،:ا9ملاأيراجعمطارذاهارباايليابعدهاوبقي،وأنبياءه

مدةطوالالحجلينهذينعادةبقتوقد14،:12مل11فيبالتفميلمذكررةقصه

الذييربعامطريقفيصاربانهال!نصوصعنهوكحدثالاملكمنفما،المالةالمملكة

منالثعبومنع،الذهبعجليعبادةعلىالإبقاء:بمعى،الربإلىيخطئإسرانيلجعل

قدرهاالتىحكمهمدةعنأما،الجاورةالثعربأصناموعبادة،أورضليمهيكلإلىالذهاب

وفي،0601-9501صأرواجعوكرونضبالهايمدفالقامرصصنةوعرشباربعحزمابن

غبر.لاصنةوعرونتانهأنها1402/ملامناس!نباطا-حابالى
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هوقتلثم،سنيننائمغقنالكفرعلى،(يربعامبنناداب)ابنهوولي!

.15:25،32/مل011بيتهاهلوجيع

عبادةعلىيثاكربنيمن(أجئا،:الكاثوليكيةأفيأخئابنبعشا)وولي،

.7،:ا16/و3334-15/مل011صنةوعثمرونأربغاعلانيةالأوثان

وعبادةالكفرعلى(بعشابن)يلة،:الكاثوليكيةأفيأيلة)بعدهوولي!

وجمبعففنله(زمري)اسمهفؤادهمنرجلعلبهفامأنإلى،سننبنالأوثان

.،16:841/.مل011بيتهأهل

الىأمرهم،-رأفرق)1(ببنهعلبهوأحرقففنلأبامسبعة(فيفري)وولي8

اثنيكذلك*فبقيا(غثري)والآخر(جينةبنتبني)يسمىأحدهماترجين

.(تبني)ماتثم،"3"عائاعثر

وعبادةالكفرعل!)3أعوامثمانيةكذلكفبقي(عمريأاكللكهمفأففرد

.ماتأنألىالأوثان

(عمريبنخمب،أ:الحاليةالنمخبعضأفيأحأبأ"ينهيحثهءووال!

أيامهوفي،سنةوعشريناحدىالأوثانوعادةالكغرمنممكوذمااشدعلى

أيقصدصيداعلكبنتهامرأتهوعنالفلوأتقيعنه!ارتاث!الن!اليدلىكان

و16:9234/كلا1أ!7ب!تثبمللقلى-بطلبانهوهماثصلبغل،نجتلمؤأص!ا

.22،:17مل؟

)4(.سنينثلاثا،وثانوعبادةالكفرعلى(أخأببنأخزيا)ابنهوولي!

:.ماتثم

نأالىا،وثانوعبادةالكفرعلى(أخأببنيهورام)أخوهمكانهوولي+

.1615:012/مكا1فيقصهتراجع.نفهعلىايتلماحراقاشحرلالهالنصرصفيالمذكرر()1

أنهالباحثويرى،963!صأيراجعصحنراتضكانتالانقساممدةانالقامومىيذكر)2(

خمىتبلغان!ككنلاالمدةأنيتضح161/23،فيكلا16،15/مل11فبمقارنةنقريرقم

رابعة.صنةمنوجزء،صنراتئلاثأنهاالمقادالنالبفيبل،مطلفاصرات

ملى11فيقصنهنراجع،صنواتستكانتحكمهمدةأنالحالبةالصوصفيالمذكرر)3(

/1623،28:.

.:2252،54/مل11فيقصتهتراجع،فقطصتانملكهمدة..أنالحاليةالنخفيالمذكور)4(
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المقدماالحقابنقدفىالمسلمينعلما،جهود.488

اليشع،،:الحالسهالنسخأفي!اليسعكانأيامهوفي،بيتهأهلوجميعهرقتل

.:2،8مل21

فكان،منسيسبطمن(نمشي-بن،شافاطأيهوبنياهو)مكانهوولي،

ينقفعبادةلمأنهالا،سدلتهوقتلالرثن(بعل)هياكلهدم:كفزاأقلهم

وعشرينثمانتاكذلكفرلي-الايمانيظهرولم-عليهاالناستركبل،الأوثان

؟)1(ومات،سنة

بيوتفبنى،سنةعشرةسبع(ياهربنيهرأحاز)ابنهمكانهوولي!

ا،سباطأمرأق:كمبهموفي،ماتأنالىورعيتههوعبادتهاوأعلنالأوثان

وعشرةفارستاخمسونالاالجندمنمعهيكنلمحتىأيامهفيضغ!العثرة

عليهمغلب،أرامملك(حزائيل)أيقصددسثمقملكلأن،فقطرجلآلاف

.9،ا:13/مل21وقتلهم

منأشدعلىسنةعشرةست(أحازيهربنيهرأش)ابنهمكانهوولى،

وعلىعليهوأغارالمقدصبيتغزاالذيوهر،الأوثانعبادةفيأبيهكفر

مل21ماتثم.ذراعأربعمائةالمدينةسورمنوهدم،فيهماكلواخذالهيكل

.4/1:8،16و131:9/

)حدى:أحالئاصنةوأرشينخم!تا(يهرأشبنآيربعا)ابنهمكانههـوولي

المقدسبيتأيضاوغزا،الأوثانوعبادةأبيهكفرمثلعلىسنة،وأربعين

.)2(فقتلهفأتبعهالداوديملكهاأمامهوهرب

وعبادةالكفرعلىأشهرستة(يربعامبنزكريا)ابنهمكانهوولي!

.15/8،12:مل21.يتهأهلوجمغهرقتلأنالى،الأوثان

صباسئاعمئا-الكاثرلبكبةالن!خةنظرفي-كانكهتهوذبحالبحلمعبدهدممنباهرفعلهما()1

واقاربهعائلتهجمغقلأنبعدأخأبالملكسلفهمؤيديآخرمنالنخلصالىورائهمنبرمي

.0،1و9مل21فيياهرقصةوتراجع696ص(6)هاثىأيراجع

تئطالىأضارالمقدصالكتابوقامرص،الغزوهذايزلدماالحاليةالضوصفيأجدلم)2(

-0601صأيراجعوازدهارها)صراليلكللكةرخاءالىأدىهذاوانيهوذامملكةعلىبربعام

بل،الغزولهذاذكزافيهاأجدلمالقاموسفياليهاالمارالفقراتالىبالعودةولكن،(6101

111الأصاسمنيهوآشبنبيريعاملهعلاقةلابعضهاإن
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واحذاشهزافطئه،نفتاليسبطمن(يابيشبنشلوم)مكانهوولي8

."ا(قتلثم.الأوثانوعبادةالكفرعلى

عبادةعلىسنةعثرينيساكرسبطمن.(جاديبنمنحبب!)بعدهوولي8

وماتوالكفر.الأوثان

صشين،الأوثانوعبادةالكفرعلى(منحبمبنففحب!)ابنهمكانهوولي*

.15/23،26:مل21بيتهأهلوجمغهرفنلأنالى

،دانسبطمن(رمليابنفاقح،:الكاثوليكيةأفيفقحأمكانهوولي8

وجميعهرقتلأنالى،الأوثانوعبادةالكفرعلسنةوعشرينثمانئافملك

فلاسر،تجلت:الكاثوليكيةأفييلاسيريعقمثأجلىأيامهوفي،)3(بيتهأهل

غورفي-بلادهممنمنسيسبطونصفجادوبنيرأوينبني()اشورملك

.15:27،31/مل21بلادهمنقرتابلادهموسكن،بلادها!لىوحملهم-ا،ردن

الأوثانوعبادةالكفرعلىجادسبطمن(أيلةبنهوشغ)مكانهوليثم8

الموصلملكشلمنأسر،:أحالتاالأعسرسميمانأسرهأنإلى،شينصبع

،أسرىبلادهالىمنسيسبطونصف)4(الأسباطوالتمعةوحملهأثرر،أ

هذاوهرشع-اليومالى(السامريةزوهو-بلدهأهلمنقوقابلادهموسكن

.17،مل021)5"،أمرهموانتهىالعشرةالأسباطملركآخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نقالي،معبطمنأنهال-فمالييأجدوم15/3،15؟:مل21فيمذكررةتصته

.الخصوصلهذاشينايذكرلم516صوالفامرص

صبطمنأنهالىليرما249صالقامرصفيولأفيهاوليى5:14،22؟/مل21فيتصته

سفرفيالمذكورالأنابسجلالىتلرجالابقةالمراضعوفيهناحز،ابنولعلياكر.

فقط.شينعضراليهااثارالنصرصنطنهيحكمهمدةأما.الأولآالأياأخبار

يقولكماوعرينثمانئاوليىصنةعثرينملكأنوفيها15/27،31:مل21فيقصته

دقيقوكيرفيهمبالغاهناالمذكررالعثرينرقمقعتبرالكائوليكيةفالنخةهذاومع،حزآابن

بانةعاولاتيذل683-682صالمفدسالكتابوناموس،5،07ص(5)اهامئى

.حزمابنفهورحم،لبربر.

رميا.بنففحعهدفي)جلاؤهماصبقوجادرأوبنسبطيلأن،البةالأصباطبفصدلعله

+بتصرف1:022222/الفصل
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:حزمابناستخلصهاالتيوالمتائجالانقسامعهدفياسرائيلبنيحالخلاصة

النتائجبعضحزمابناستنتجالراثعوالاستقصاءالطيبالعرضهذابعد

التالي:النحوعلىعناصرفيمرتبةوضعهايمكنالتي

جميعأنيقيئاصحقدأ:)سرائيلكملكةيتعلقفيماحزمابنيقول)1(

-هارونبنيمنيينهمكانومنوبنيامينيهوذامنبطيحاشا-اسرائيلبنيأسباط

)يمانقطفيهميظهرلم)إ(عاقاوممبعينوواحدآعامائتيندة!سليمانبعد

الانيفيهمقطيكنرلم،أوثانعبادكانواو)نما،فوقهفماواحذايوقاولا

عندهمكانولا،اثرولارسمولاذكرعندهمللتوراةكانولا،هارتاخائقا

وهم-ملوكهموجميععأمتهمجمغذلكعلىمضى،أ!تاشيرانحهامنشيء

بدين!تدينواالأممفيودخلواجاءواأنالى-"2(سميتاهمقدملكاعشرون

وانقطج،!متقأدين،لهبمخ!ينلايمتمفينيينهبمكأنوا2لتعينالصابئن

،هأحدعينمتهميعرفثلاالأجمد!ورسمهماسمهم

كانتبتيامينوشنىمهوذألابتيأقيقيئتاطهر"قيقوكيهوذامملكةعنأما)2(

عن!فعلى-إعرامغيرسنةأربعمائة!سليمانموتيعدملك!ممدة

-ق!قكفاس!دةفدخولةك!تب،!اقلنا:وقدعاقا،عشريضعةث!خالككتيكتبيم

عث!وتسعه،يل!سلابمعلماديودينسل!م!نفيمن.المدةهذه+فبالسبطينهذلن

قد-مداعشرينليهئأعوأ!؟امو!يةسئفتذثما!بنجيرال!غيرهم،.ومنرجلا

جمانوامنهمخمسةحاشا،الأوثانعبادةمعلنين-كانر!!كقأزاآنقاكلهمصميناهم

وهم:،مزيدولأمؤمين

)1(

)21

صنراتوعث!رعنةمائتيدامتالشماليةالمملكةأن07صالمقدصالكت!ابقامرمىيذكر

صفريفصرصفيجاهماحسب-ملككلحكمصنواتعدد!معالاحثأتاوقد،تقريئا

تدذلكأييعلموحدهوالثه،صنةوأربعينوثئتينصنةمانتىالنواتمجمرعفكان-الملرك

.كان

لمانهصبقوتد،الثمالية"المملكةملركضمن(جيةبنتنى)جحلقدحزمابنانيبدو

تبنى()دبعضهمفخفع،بينهمفيمامنقسمينالفرةالأصباطكانبلبالملكيخفرد

عمريمافانفردالأولوفاةحتى.سنواتعدةالوضعهذانجقيوقد(عمري)دوالآخرون

العدديبلغبدونهإذ،إصرائيلملوكأعدادجملةفيأدخلهحزمابنانالراضحومن،بالملك

فقط.ملكاعرتعةالإجمالي
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)1(.سنةوأربعيناحدىولي:رحبعامبنآسا8

وستونستفهذه)2"،سنةوعثمرينخمستاوليآسا:بنشافاطيهروابنه

الكفرفيهااتصل.)3(سنةوعشرينثلاثبعدظاهزاالدينفيهماتصلسنة

.الأوثانوعبادةظاهزا

علىفحملناهدينحقيقةلهلمجدلميهرشافاطينليهورام.أعرامثمانيةثم!

)4(.أبيهلسببالإيمان

مع-عائاوستينمائةوعامتهمملوكهئمفيالأوثانوعبأدةظاهزاالكفراتصلثم

وعبادةالكفرفعمهم،-العشرةالأسباطفيالكفرأيقصدأسباطهمسائركفر

31هذامعيبقىدينأيأوكتابفأي،وآخرهمأولهمفيالأوثان

في-بعدهالكفراتصلثمسنة،وعشرينتسغاالمؤمنحزقياوليثم!

سنة.وخمسينسبغاالأوثانوعبادة-وملركهمعامتهم

مشة.وثلاثين)حدىالفاضلالمؤمنيرشياوليثم8

مل11نبمراجعة.واصتقامتهالملكهدا)كلانحقيقةعنانصرصتذكر.ماحزمابنأغفل)1(

الأهية:كايةفيحقاكىثلاثك!ضحا!6و15أخ152،

المرتفعاتفيثملةالرثيةبقي!تضد"الدينيةاصلاحاتهفيالملكيايرلمالثعبأن:أولاها

.الأخرىللالهةالقراببنعليهانفدأكانتالنى

عاتبهوحينما،)سرافيملكبعثاحصارمنيخلصهالوننىأاراكلكأصااص!جد:الثانية

الجن.واودعهأصاعيهغضبالأمرهذافي(خا!ا)الراثي

ايضئا:الثانبهذاأيراجعأولهافيكانكماايامهاواخرفيللربامئايكنلمانه:الئافة

.،ه-4صالمقدسالكتابقامرص

سفرنصوصنوكلهماأبضاحزآابنأففلففدواصنفامنهالملكهداصلاحعنبفالمارفم)2(

حقيقتين:تركدأنهااذ"الثانيآالأياأخبار

أخأبهرمنومعلرم(181/أخ2))صرائيلملك(اخأب)كصاهرةاخطاانه:أولاهما

فيالبعلعادةنجىكانتالتى(إبزايل)وزوجتههوالثغوكفرهالبث!عةوثةومدى

النى.)بلبالفنلسحتولطالما،)صرانيلمملكة

مما(1816/اخ2)جلعادراموتلانالأياءأحدلنصبحةبصغلمبهوشافاطان:الئاية

ذلك.محلىالرائي(ياهو)لتوفيعرضه

الصرصوبمراجحة5أأياابنهئمصلبمانبنآرحبعاحكممد!بقصدحزآابنأنضكلا)3(

.(آلأليا3+لرحبعام!7؟)فقطعائاع!شكانتأنهاتين

الكفر.ئديدوثئاكان-الضر+صىمحسب-الملكهذاانيانصبق()4
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وستةعافاوعشريناثنينمدةالأوثانعبادةمعلنكافرالابعدهيللملئم

أحرقهامنومنهم،التوراةمنالثهأسماء،بسكينأقطعئثيرمنمنهمأشهر،

عليهمالأنبياءوقتلالكفرإلافيهمظهرمقهؤلاءبعدنجدولمأثرها،وقطع

البيتوفدم،كلهموسبوا،بختنصربغارةجملةأمرهمانقطعأنإلى،السلام

الذي-وهيكلهاالمقدسبيتمدينةعلىكانتغاراتالىهذا،أثرهواممئأصل

صاحبعليهماغارمرة:شيءفيهايتركلم-فيهالاأحدعندالتورأة0تكنلم

ومرتين،12،9/أخ2،:2628ا/!مل11سليمانبنرحبعامأياممصر

.)2(،الأسباطالعشرةصاحبقبلمنالملك)1(()أمصياأيامفي

أعصيا()عهدفيأورضليمغزولن--ميتوالمر4جعةأبحثمقكئيربعد-!!بية!لنصوص()1

أبنبهر،ماعلىإكعيئمقبرفعر!خلار،-ش!و!ىأيدع!ىو!دةمرةالامجدتلم

!ي!!اليةالصوصيأنكايه.!رضجثلأخر9هرغز،قد،يهرأثى!ىمر!بم!فدمىحزلم

؟كمصا.عهدفييهوقاكمةعلىءصنمخطيذكركلمحرص!لنوان/هذأيتيرثلىعايها

حؤبم-أبقحيهو!عأ-ءالدهظولعما!

التراتصألهعلىجمي!تعيقالمفوبييحيبنولل!موالهذا223-1/222الفصل)2(

عنانقرضت)ذاواليادة،اللطان:أيقصدالدولةهـ)ن:فييقول)صراثيلبنيعلىالمنعددة

قديمواندرس،أخبارهاصالفحقلاسانطست،بلادهاوأخذعليهاغيرهاباشيلاءامة

والمصادماتالغاراتبننابعأمةعنزوالهابكونانماالدولةلأنعل!ها.الونوفونعنر،أنارها

علرمهان!نحبلأنالىعلبهامتابعةابفنرنهذهنزالفلا،بعضهالاحراقالبلادل!خراب

كان،والاذلالابالايداءلهااكاودةاللولعيهاواخدفت،أقدما،مةكانتوكدماجهئا.

.الآثاراندراسمنحظها

ولكثرة،عهئ!االأممأقدآمنلأنهاهذكرناهمماحطاالطوائفأعظم-شكبلا-الطانفةوهذه

والاصلام.والنصارىوالرنانوالفرصوالبابلبينالكنعانيين:منعلبهااصتولتالتىالأمم

بلادهم)حراقفيوبالغ،اصمصالهموطلبالقصدأضدقصدهممنالاالأممهذهمنوما

يبنولم،الفرصذمةتحتاليهودصادفالاصلامف!ن"الملمبنإلا،كبهمواحراقواخرابها

نحيبر.المتهودةالعربالاجثىولامدينةلهم

و(اخأب):مئلالعصاةملركهممننالهمما:الممالكهذ.جمغمناليهودعلىفاضد

الإسرائيلبينالملوكمنوغبرهم(ناباطبنبرمعام)و(بهورام)و(أمصبا)و(أخزبا)

للاصنامصدفةالبلادمنواحضروا،الأصناموعبوا،لمنرهمنطلبهمفيوبالغواالأباءفنلواالذبن

ومعظمالملوكعبادتهاعلىوعكف،والجلالالعظيمةالغلهاواترا،عبادتهارصوموتحجلتعظيمها

متصلة.وأعصار4أطويلةمدةوالرعالتوراةاحكاموتركوا،)صرائيلبني

ظنكفما،أنفسهمعلىومنهم،ملوكهمقبلمنشرعهمعلىالآفاتتواترهذاكانف!ذا

و)حراق،أثمتهموقتل،عليهم-بعدفيما-الى؟مماص!بلا،منعل!يهمتوانرتالتياتمفننةبالآفات

=.ا(!:ه143صاليهودإفامأ،(3بئحرنعهمالقيامعنءياهمومنعهمكتبهم
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تعريفها4وتيققالفترةهذهفيالتوواةحال

براعتهأخرىمرةحزمابنأظهرآالانقساعهدفيالتوراةحالعنمحثهفي

منطقيوترتيبسياقفيووضعهاالمتباعدةالنصوصبينالربطفيالمعهودة

!المنهاالإفلاتالخصميستطيعلاالت!يجة-التيالىالنهايةفيللوصول،منظم

إلىوترصلالقديمالعهدنصوصجنباتبينحزمابنتجولفقد،الأحرالمن

فيبهايحتفظ،الأكبرالكاهنعنداسرائيلبنيتاريخطوالكانتالتؤراةأن

منأحديقرأولا،سواهأحدعليهايطلعولاالعهد،تابرتتحتالهيكل

للشعبوتحفيظهبتعليمهموسىالربأمرواحذانشيذاإلاشيئامنهاالشعب

قيامعند-للملكبكتابتهااللاوينالكهنةمرسىأمريسيرةفقراتوالا،كله

علاقةأنالىأيضتاحزمابنوتوصل،ولايتهطوليومكلليقرأها-الملكية

مسامعهمعلىيتلوهاالتينصرصهامنيسمعرنهماعلىتزدلمبالتوراةالشعب

واليك،السنةفيمراتثلاثالرببيتالىذهابهبمعندالأكبرالكاهن

التفاصل:

فيه،ا:15/أتثالتثنيةسفرفيجاءماعندأولآحزمابنترقف8

كسرهمااللذينوباللرحينمعهمالئهبعهديذكرهم)سراثيللبنيموصىخطاب

علىالنصيقول،الذهيالعجليعبدونرآهمحي!نماوانفعالهغضبهغمرةفي

حجرمنلوحينونحمث،السنطخثحبمنتابرئافصنعث):مرسىلسان

عليهما-،الربأيأفكتب-يديفيواللوحان-الجبلوصعدت،كالأولين

الناروسطمنالجبلفيبهاالبربكلمكمالتيالعس!رالكلمات-الأولكالكتابة

ووضعثالجبلمنفنزلثتحؤلثثم،اليئالربوسفمهما،الاجتماعيرمفي

.6الربأمرنيكماهناكفكانا،صنفةالذيالتابوتفياللوحين

لندالنقديةأفكار.الموالعليهبنىالذيالأصاصكانتحزآابنأفكارأنالراضحومن=

التوراةاحكامفيضيغايهردئاحبزاا!مهقبلكانرجليحتمدان:عجيبأمروهر،التوراة

بصورةليوكدهذاان.مسلمعالمافكارعلىهذامثلرجليقمدأن،العبريةاللغةوقراعد

هذهتفصبلوصباني،الإصلاآلعلماهعومةمامةالمقدصالكتابنقدفيالريادةانواضحة

عنالحديثعند،الجثهذامنالثانيالابفيالأولالفصلمنالأولالمجثفيالنقطة

الابعالقرنفهايةحتىالملمينعلماءعنداثملصللكتابال!نقديةللحركةالإمجالةالجرانب

.الهجري
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من31:24،26/أتثأيضاالتثنيةسفرفيجاءعندماثانتاتوقفثمجمبر

(التوراةمصحف)حزمابنيسميهمابوضعاللاويينالىأوامرهموسىتوجيه

هذهكلماتكتابةمنموسىانتهىولماأ:النصيقول،أيضاالتابوتفي

آخرهاحتى،التوراةهذه:التطبيقيالتفسيرونسخةالبىوتستانتيةأفيالشريعة

هذهسفرخذوا:لهموقالالربعهدتابوتحاملياللاوينأمر،سفرفي

عليكشاهذاهناكفيكون،الهكمالربعهدتابوتجانبإلىوضعوهالثريعة

.،كله،الشعبعلىشاهذايكونالسفرأنأيقصد

سياقفي91،ا-17/8أتثذاتهالسفرفىجاءماعندثالثاتوقفثم!

ومتى):بهاإلالتزامأسر!لم!ملكعبىمحبالتيوأ!ثوجي!هأتالتوصيات

عندمنسفرفي(لصمريعةهذه!منفسخةثهقئشخعلكهعرشعلىجلس

يضقيكيفت!حالمهي-حياتأيا،كلقيهأيقرأعتد!!التكن؟اللاوييىالكهتة

.هيهأ--.ليحميل!ر!ضوهذهكلهالويحةكلامحافطاإلههالرب

!حتصرقي"منيقولهعاصحةالثلاثةالنصوصهتهمنحزآأينيستتتي

جماثتور"-ومصحف،اللوحينفيكانتالتيالح!شر1صاياإلولأيقصدكلمات

أ!يرالكاعنعندفقطالتابوتوفي،العهدتمابوتتحت!طالهيكلفيكانا

هذهوفيسوا!..أحدالموضعذلكالىيصليكنلم-بإجماعهم-لأنه،وحده

فقطا-فامسالسفرمنالمذكورالكاهنيكتبأنأمرموسىأنايضاالنصوص

وأورقة-جذايسيراالايكونلاهذاومثل،يومكلالملكيقرأهأنيمكنشينا

سليمانبعدألبتةذلكالىيلتفتلمأنهفييختلفونلاأنهممع-)1(ذلكنحو

أربعينجملةمبئفقط-قدمناكما.أو.خمسةأربعةإلاملوكهممنأحد!

)2("ملكا

13(31/9:أتثفيمابينحزمابنيربطبالتوراةالثمعبعلاقةوعن!مد

جملةحجمالىبالقياصياويفكم،كلهالحامىالسفركابةالمرادانفرضوعلىأقرل:()1

صفر)أنبيانالتاليةبعدالمهمرئةفيوصياتي13الآنعليههيالذيبالكلالخمسةالأصفار

.الإطلاقعلىالحاليبثكلها(الترراة)يعنيلاوأمثالهالنصنهذافيالمذكررالريعة(

نيماذكرهممبقماملاحظةمعالمملكتينملركمجمرعهوملكاوالأربعون1،225/الفصل)2(

الخمسة.اوالأربعةالملوكهزلاءواستهقامةإيمانبحقيقةيختص
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أن-حزمابنفيطههمه-الأولالموضعفيماوخلاصة16،،16/أتثفيوما

الشعبمسامععلى(التوراة)الشريعةفيمابقراءةاللاوسالكهنةأمرموصى

الموضعوخلاصة.بفرائضهويعملوااثهليتقواالمقدسبيتفياجتماعهمعند

مشومراتثلاثالمقدسبيتفيبالابختماعمأموروناصراثيلبنيأنالثاني

نقطةعلىالموضعينبهلىينالاستدلألعلىمنصبحزآابن)1(وتركيزفقط

هدهكقتضى-التوز،ةأنفيواثممثلةالنوراة،سندنقدفيعندةالأرتكاز

صوا..أحدلاعندالهارونيالكاهنعندالهيكلفيكانت-جميعهاالنصوص

نأمن:السابقةالنصرصأثبشهماهذهالارتكازنقطأالىحزمابنيضيف

واسعفلالهم،انفصالهممن!المفدصببتالىأحدمنهمي!هبلمالعشرةالأسباط

الخمسةالملوكعهودفيالابالدينيتمسكرالمبنيامينايهوذاصبطيوأن

والالمحرافمن.ففسادفيهمكانالمقل!مىالهيكلكهنةوأنفقط،المستقيمين

بتبديلالقولحزآصةابنثظرفيكلههلاعنب!عجفيرهما.فيماوالرثنبة

ولمح!يفها.النورية

الاتكنلم!لتوراةاأي:أأفهامئبت،..هبقرله:كلههفمايفضلألميهلنتمع

قبلأوضحناوقدصواه.أحدعندلاففطالهاروني!منعندفف!!بكلفي

الى!سليمانموتبعدأحدمنهمالمقدسبيتقطيدخل!الأصب!العئرة

الحمسةالملوكعهدفيالااليهيجتمعوالمونجيامينيهرذابنيوأنانفطعوا،أن

وكراجعةصنوئاهمراتثلاثكلهالثعبعلىيقرأالثر!عةصفرانحزمابنكلاممنيفهم)1

صغكلواحدةمرةولازمةمفروضةالفراءةهكأنبتببن13!31:9/أنثفيالمذكررانص

على-يتعدىانككنول!ييراكونأفىلابدقراءتهالمطلربالنصهناالاضفصرات.

علىالواجبةآطلأحكاالحرالعيتضمنال!يال!نيةسفرمنأجزاء-الاحتمالاتأفضل

كاملة-الحمةألأصفارقراهةالمطلربكانان-الوقتمنالكهنةمجتاجفكمدالا،الثعب

الطبعةفيالحص!ةايهسفارصحافعددهيصجفةونلاثينوصغ!لاثماثةلتلاو

ا؟صحيفةعثرةأربعمانةالكاثرليكيةروهي"البروتتاله

ففيه02،؟لماأتثفيجاةماالنيةسفرمنييرةفقراتبهيرادالريعةصفرأنيؤكدومما

وعلىاليتابوابقرفمعلىووصيا.كلماتهيكتبواان)صرائيلبنيمنطلبموصأن

حجارةعلىاتوراةبكتابةسغخليفتهموصيأمر8،:271/أتثوفي5ذاتهاالأبراب

الكمهذاباقوراةالمقصردكان)ذا:الصواليكرنوهنا،جرزبمجبلعلىنجرعبنصبها

التوراةلكتابةبيةفيوالأبرابالقوائممنالراحدالثخصمجتاجفكم،اليهالمارالكبير

ا؟الحاليبنكلهاالمزعومةعناقوراةلكتابةالحجارةمنلرعتحاجكمأو13عيها
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تلكأنيخاشكولا.بيقينتبديلهاوصح-قلناكما-بهذافظهر.فقطالمؤمنين

ماالهارونيينالكهنةفيكانقد-شيءغيرسنةأربعمائةهيالتي-الطريلةالمدة

ائنيعنيذكرونكالذي-الأوثانوعبادةوالفسقالكفرمنغيرهمفيكان

الأوثانخدمواأنهمكعبهمفييقرونممنوغيرهماالهاروني،)عالي(الكاهن

تغييرعليهئؤقنفلاصفتههذهوقن..)1(،لاويوبنيهارونبنيمنوبيوتها

توراتهمتبديلصحةعلىالثممسمنأضرأبراهينكلهاوهذه،بهينفردما

.)2(،وتحريفها

كدواحينماالإنصافغايةمنصفينالكراموعلماؤناحزمابنكانوقد8

واحذاأصحاخاالتوراةبنصرصالأكبرالكاهنانفرادقاعدةمنيستثنىأنه

هر،موسىنشيد:أنهالحاليةالنسخوفي،سبررة:وغيرهحزمابنأيسميه

ابنفهمكما-الربأمرحيث،التثنيةسفبرمنوالثلاثونالثانيالأصحاح

ذ)ومجفظوها.السررةهذه)سرائيلبنيجميعيتعلمأن31،91/أتثمنحزم

فيوضغه،اسرائيلبنيوعفضه،النشيدهذالكماكتبراأ:لمرسىالربيقول

.،اصرانيلبنيعلىشاهذا3النئميدهذالييكرنلكي،أفواههم

السورةهذها:قائلآيعقبكامقاا،صحاحنصحزآابنبسردأنوبعد

بزعمهم--توراتهمبنصسواهامالاوكتابتهابحفظهاوأمروالهمأبيحتالتي

بغيرهاولاالسررةبهذهلا!سليمانمرتبعديشتغلرالمأنهمقبلبئناوقد

الأنبياءوقتلراا،وثانكلهمعبدواقدلأنهم،ف!الخصةالملركمدةإلا

)1(

)2(

عالي،ابنىووئيةانحراتللالاضارةالمطلبهلامنايهرلاالفرعحرائياحدىفيصبق

اتضوشبدهاآا،عنايخدآكانالذياللاوىالكاهنقصةإلىالباحثسئرالإطارهذاوفي

المحرافعنا،نجاروسفريالملوكصفريفيالنصوصمنكثيرالبالاضافة،718؟و

الكهة.ورثه

الكهنةاخصاصقضبةفيأخرجافئاالمئيحيبنالمردلمىوند1،225/الفصل

كثرها-رمجظوناترراةيعرفونكانراالذكأ-افاروفينالأثحةوهزلاء5:نفالاتوراةعفظ

صة،ولافرضئاا!ورأةحفظ-بكنولمالمفدص،يتفغيرآواحددمعلى(غننصر)فنلهم

لما93-138صالبهود1)فحام،التوراةمنفصلأمجفظالهارونيينمنواحدكلكانبل

ابنقالهكااتوراةلندنقلهفيكثيزاتاثرقدالمردان-الاففرادهذارغم-الراضحومن

ماأقارنحزمابنمنمقاةصفحاتعثرفيالمر*ساقهاالتيالمعلرماتفمعظم،حزم

جاءئم،1:222،922/حزآابنعدكا135:145صاليهودافحامفيالموالعد

.2361258:صالفاخرةالأجربة:أيراجعكيهماعنفاخذالقرافيالدينضهاب
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ابننقدثم)1(،"...مؤمنولاكافرفيهيشكلاماهذا،وشردوهموأ!افوهم

ولما،وجلعزالثهإلىتنسبأنيجوزلاأشياءمنفيه.لماالثيدهذانصحزآ

!)2(6اليهوديللجنسالأحمقوالتعصبالبغيضةالعنصريةمنفيه

حيثمنفيهااسرائيلبنيوحالالافقساممرحلةعنالجديثينتهيبهذا

منالمرحلةهذهفيالتوراةحالوبالتاليعدمهمنبالدينوالالتزامالاضقامة

إسرانيل.بنينارلخ

!!!

الرابحالفرلح

البابليالممنبيمقالعودةبطوالتوراةإسرانيلبنو

الملكية-عصرلةوالتوراة)سرائيلبنيحالعنالحديثمنالفراغبعد

ال!يمن،عودتهمبعدالترراةوحالحالهمحزمابنتناول-والمقسمةالموحدة

.227المالنصل)!(

فقدالمغربيمجييبنالموالأما،91،اولأتثفيلمافهمهعناتفرعحزمإ-شتقدهتا21،

فياثبحرالفليحوهو-العبريللاصلاثخصيةترجمتهعلىثاءانصلهذاقهمهأخلف

ضد-اليهوداحباركبار،حدوابنابارزايهوئاحبزاكان-اصلامهقي-كرفه،اللغةهن!

بزجمتهامحفوعةعبرلةفقرةوكل،أخرىبعدفقرة"العبريبلفظهانمىالموألصاق

ليوتكون5:هكداعند8العربيةترجمتهاجاءتاذ،الأخيرتينبالفقرتينخاواكنفى،الحربية

.،أولادهمافوا.منتنىلاالورةهنهلأن،)صرائيلبنيعلىشاهذاالورةهذه

أن5نظر.:في-فهماالمراداذ،التوراةتحريفعلىدليلاالفقرتينهاتينمنالمراليتتي

ياتيهمالخطوأن،اترراةئرائعصيخالفونوأنهم،طباعهمذمعلىث!تصلةالورةهذه

افواههمفيقلاولةلكونالورفهذه:قالالبلاد.فيولثتونديارهموتخربذلكبعد

لا5:أنهاعنهاقحالفهقاللماالورةفهذهلهم.قيلماصحةعلىلهمالموافقعليهمكالثاهد

.،تنسىالورمنكيرهاأنعلمتعالىافهأنعلىذلكدل،اولادهمافراهمنتنى

الا،المحقولةرحججهاللغريةالسموالببراعةصالاعزافمع:وأقول(138صاليهردإفحامأ

التثدمنفاشاجه.لأعذارهقاطجةولاللخصممفحمةليت-ذاتهالرقتفي-حجتهان

لي!،للنيان"قابئاغيرهاكونعلى،اولادهمأفواهمنتنىلا"الررةهذهانعلى

تذكرعلىجبنالإنائيةالنفصبانعليهالخصميعزضفربما،القطعيبالاصتتاج

حزآابنيميهاكماالسررةاو-الثيدهذاأنوكا،ويرعهايخيفهاماكلواستحضار

عنحادواإنفتظرهمعدبدةولعنات،اصرائبللبنيكثبرةفهديداتتحمل-والموال

النصجاءولذا.جيلبعدجيئاوتداولهابهاالاهتمامعيهملزافافكان،المتقيمالصراط

.،أولادهمأفراهمنتنسىلااأنهامؤكذاالحالهذهعنبالإخبار
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المقدكلالحقابنقديالمسلمينعلما،جهود894

بل،غامضةالآنحتىزالتمابأنهاكتبهمقعزفتاريخيةفترةوهي،البابلي

-حافلةأيضاكعبهمترىفيما-الفقرةهنهطوالحالهمعرضتالتيالنصرصإن

)1(.الأنحتىعلمتاحفالهاتجدلمالتي"والإشكالياتالتاريخيةبالتناقضات

فيوالتوراةاسراثيلبنيحالعنحزمابنحديثكانا-لقائقهذهاطارفي

مراحل،ثلاثالىهذاحديثهتقسيمويمكنغتصزا،البابليال!يبعدمافزة

السطورمنسيتبينكما)حداهافيالنقديةالم!ثما-كةمنشيءآخرينلعلماءصسان

التالية:

4(سرايابقعزرا)الهاروثيالكاهقيدعلىالتوواةكتابة:أولآ

قاموسيذكرهماحدالىيصلاليهردعنذعظيمشأنهذا(عزرا)د

لهمزعيتايعتبرونهأعصرعدةعنهالمتآخريناليهود)أنمنالمقا.سالكتاب

اليهرديةنظممزصسأيضاويعتبرونه،مصرمنأخرجهمالذيمرسىبعد

بالكاهنولقبوه،(الميلادقبلالخامسالقرنفيوضعتالتيأي)المتأخرة

لبنيوعهدهالمهلوصاياعميقاومفسزامجتهذادارصتاكانلأنه،وبالكاتب

تعاقبوقد،المعنىبهذا(كاتب)أولعزراوكان1(،71/عز)إسرائيل

عزراوضعالذي(الكبيرالجمع)جهازيثمكلونكانزاافذينبعدهمنالكئاب

ويعتقدالعصور.تلكفيالكتبةمقاماليرمالربانبرنفيهيقرموالذي،أسسه

.)2"،ونظمهاالمقدسالكتابأسفارجعالذيهوأنهاليهرد

نهايةحتى-النقديةالحركةعلماءتثيدمرضعكانتالأخيرةالجملةهذه

كتبالذيهوعزراأنعلىكلمتهماتفقتفقد-الهجريالسابعالقرن

هذهيؤكدالجننالامامهرها..البابليالشيمنالعودةبعدالتوراةنصوص

التوراة)ن"فيقرل:والترراةباله!يكلثاصرنبرخذفعلهماآثارمستعرضاالحقيقة

معفتنتهمبعد)5(الوراقعزرا)كتبهاالتيالترراةهيالآناليهردبيدالتي

النخةكبتهوما،622-621ص(عزرا)مادفيالمفدصالكنابقامرصكتبماما:براجع(1)

.837؟83:صوئخثاكزرابفريالحاصبىالمدخلفيالكائويكبة

621.صالمفدسالكابقامرعى)2(

:(الرراق)ومعنى،القديةالحركةعلماهعندعزراعلى)طلاقهشاعالذيالوصفهوهذا)3(

حين=المنربيمجييبنالمو*بهاانفردمهمةحققةلىناالاضارةوتجدر.الاصخأوالكاتب
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ولابهميعبألاقرفا-ابقائهمنشذما-الاوطواثفهمجموعهموقتلهبختنصر

منبأيديهمماداتلاكمه،وعساكرهلسراياهغنيمةأموالهموجعله-بعددهم

.)ا"،أعمالها...بفسادوجزمه،شريعتهملأحكامانقيادهلعدم،الكتب

التيوالظروفبالزمانتتعلقأمورعدةعلىفينصبحزمابنتركيزأما

اليهودأنعلىحممابنيؤكداذ،عزرايدعلىالتوراةكتابةبعمليةأحاطت

وكانت،يكفيوهذا،فأصلحهكئيرخللوفيهاعندهموجدهابأنه)مقرون

،.وكعبهمالمقدسببتلاخرابمنسنةسبعينمنأقلدبعدللتوراةعزراكتابة

الي!ت،الىرجوعهممنعاتاأربعينلمحربعديكتبها"الالمعزراأنعلىندل

.)2(خالينفيهاكانواالتيعاقاال!مبعينبعد

:المنارةفير!تلفالتابرتولاالقبةولا)5،أصنانجىحيئنيبكنولم

وظهرتءولمنسختالتوراةانتثمرتالوقتذلكومن-5(،لاأمعندهمكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

،(العازار)هو،قرمبالع!في،نهبظنكما(الغ!س)هوليىهلا(محزرا)+-ه!ل!

و،ن،والحروفالحرثاتضيفا-؟نه،حالهعنيتغيرلم!بقلا!ا،أعزرأفكا

صاليهودأأافحا+"الناعخ:وتفير.(هرفيرصرا)يموفههـكنابني!ي!عدعمعزرأ

53!ط!

ذلكبحدالجركيذكروقد31صالتديلمنوالالمجيلالترراةفيوتعمابيانفيالنليلشفاء

ذ)،1361الئانبمآالأياواخبار25،و881الثانيالملوكصفرفيمامعت!فقلااشياءعدة

حينفي5تدميراكلهاالمديةودمروارهيكلهاوهـضيبمهدحوأقدناصرفبرخذجنردانفيهما

ا،مراخنلطفدأ!هويدو،الخ-?)صرافيبنىمبادةببثصننافينصبأنهالجرشبذكر

بعدكهالحليثسياشالذى(أنطيرخوس)فعلهومانمرنبوخدفحلهمابينالجننعلى

قليل-

اتراريخفيونحمياعزراسفريمثكلاتمنذكر.صببقماملاحظةمع9،و8أفحيراجع

.والأحداث

وقد،ان!ا.البابليال!منالحودةبعد)صرائيلبىفيطهرأنهالمقدصالكت!ابقامرسيذكر

بتاريخالجزمككنلاانهفتبينمنهمواحدكلعننفهالقامرصذكرهماممراجعةالباحثتام

طريلة،بفزةالبابليالأصرقبلظهربكرنقدبعضهمانهبل،منهمنيكللظهورمحدد

وهيالي!همالمويةالأصفارخلالمنالاشيءعنهميعرفلاأنهالقاموسيذكرأنياءومنهم

وزكريا،192محجييتعلقيخماالقاموصيراجع،منهمكلظهررزمنتحديدفيصرمجةغير

هذاولعل،4011:هـ2011ويوئيل،هـ149وملاخي،هـ645وعوبديا،هـ428

.الانبهذاحزمابنيقولهمايدعم

كانالأقداصقدسأنال!يمنالعودةبعدالهيكلببناءيتعلقفيهما101هـ4القاموسيذكر

اختفى.العهدتابوتلأنخالتا
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.)ا"أيضاضعيقاظهرزا

حدتالتيالدوافععنمحثالذيالجننالمعاليأبيإلىأخرىمرةنعرد

الدافعهوالرياسةحبأنالىوانتهى،وتبديلهاالتوراةكتابةإعادةإلىبعزرا

التاريخوقائعأنوبينالدافعهذاشأنالجننعظموقد،والأخيرالأول

فقالىيدفعهشخصعلىيتسلطحينماالرياسةحبأنتثبتالحياةوأحداث

ذاث)سرائيلبنيرياسةكانتوقد،الحقائقوقلبوالقسرةالقتلمنكثيرة

.)2(سبيلهافيشيءكلبذلعلىعزرايحملعظيمشأن

النصوصعنالحديثعند-السالاقالمبحثمنالرابعالمطلبفيمضىوقد

يحييبنالسموالقالهماذكرالسلاآتعليهمالأنبياءعصمةمعتتنافىالتي

-وحاشاه-!لوطالىالقديمالعهدنصوصتنسبهم!علىتعليقهفيالمغربي

منهناالجننالبهكلبلممافريناهناكالسموالتعفبقكانففدبابنسه،الزنامن

نأأنصوصهمفيالسموالرأىاذ،الرياسةمحبللترراةعزراتحريفتعليل

وثقلتشاوله،أيقصدطالوتوليفلما،الهارونيينفيالإمامةجعلمرسى

فيبقي،داودالىالأمرانثقلثمعظيمةمقتلةمنهموقتلالهارونيينعلىوطأته

خادقاهذاعزراوكان،عنهمزالالذيالأمرالىالتشوقالهارونييننفوس

الترراةلهم،هذهوعملالمفدصببتبناءإلىفتوصل،لديهحظئاالفرسلملك

،داوديالثانيةالدولةفيعليهميتولىأنكرههارونئاكانفلما،بأيديهمالتي

،لوطبناتقصة:أحدها:داودنسبفيطاعتنفضقبنالنرراةفيفأضاف

التيال!ثانيةالدولةف!ن،غرضه-لعمري-بلغولقد،ثامارقصة:والأخر

ملوكهمكانتبل،داوديونفيهاعليهم!كلكلمالمقدصبيتفيلهمكانت

)3(،هارونيين

،هذهوالسموالالجوفينظرلوجهةالكاملوالتقديرالعميقالاحترامومع

يعتقدونالتي-بنصرصهمالقرممجادلةمنحزمابنيفعلهماأنالباحثيرى

فيللخصميدعلاإذ،قيفاوالأقرمسبيقاالأهدىالجدليالمنهجمر-قداستها

"ا/223)1(الفصل

.هـ32الغليلضفاه:يراجع)2(

.152-هـ151اليهودإفحام)3(
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بصحةسفمإنأنهإذ،بالتحريفالإقرارمنل!فلاتفرصةالأحوالجميع

وأشكدونالتحريفيؤكدمامنهايأخذحزمفابنوقدسيتهاالنصوص

ورحم،المطلوب.ونهاية،المرادغايةفهذافيهاالخطأبوجوداقردهان،ارتياب

واسعة.رحمةحزمابنالله

المكابيين:عصرنهايلأحتىعزرابعدمامرحللأ:ثاثيا

وحالاسرائيلحالإبنيفيتتبعالتاريخيةالمسيرةشديدبإيجازحزمابنواصل

الملركأحدفعلهتاعند-للتوراةعزراكتابةمرحلةبعد-توقفوقد،التوراة

وأأنطيوخسالقامرس:وفيالحاليةالنسخأفي(أنطاكيوس)وهواليونان

بيتفيللعبادةوثتا)نصبقدالملكهذاأنحزمابنقيذكر،أنطيوك!،

ثم،البيتعلى-منبحالخنازيروقربت،بعبادتهإاسواثيلينيوأخذ،المقدص

أ+(...."!اربىنينيمنقوآأمرهمتولى

اليهوديلأ4للاثمعانروالطقوم!إالتغييرا!كليمرحلة:لماثا

نسخوافتثرت،القرابين+!مطحتالسنينمنمئينبعد"أنهحزمابنيذكر

عندهم-تكنلمصلواتاحبارهملهمواحدث،اليومبأيديهمالتيالتوراة

أيقصدإئكناضلهمورتبواجديذا،ديتالهموعملوا-القرابينمنبدلآجعلوها.

منبأزيددولتهمهلاكوبعد،دولتهمطولحالهمبخلاف-قريةكلفي،الجامع

نحلافاليرمعليههمماعلىسبتكلفياجتماغالهموأحدثوا-عامأربعمانة

ولا،عبادةبيتبلادهممنشيءفيلهميكنلمف!نه-دولتهمطولكانواما

صورلاملك(أنطيوخى)انمنوائانيايأولامايينصفريفيماالحزمابنلثر)1(

منكثيردنوأنراحدة،ديانةغلىا،طرافالمتراميةمملكطرعاياجمغمجملانأرادالبرناني

والجواناتالحنازلروقربواالت،حرمةواصتباحراللاصنام،فذمحبرالهاصتجابواإصائلبني

هذاكلرفض(متيآ)اسمهرجفاأنالا.الريعةأصفارمنوجدوهماواحرتراالنجة،

وبعد.الملكبهحاربواجاوكرنرااصائل،بنيبعضإليهفانكموالعصان،التمردواعلن

ليهرد.رنانفهونصئبأعدائهعلىكيرةانتصاراتحققالذييهوذاابنهخلفهم!يامرت

الأولامايينصفركلههذاتفصيلفيأيراجعالزمنمنفزةالمكايةالأصرةحكمواصتر

تعزتلمأصفارخمةالأصلفيكانتإلمكابيينأدفارانحنابالذكرالجديرومن(والاني

انمحرلةكريفاالأبواصفارمنكلهاالبروتتانتيعتبرهاحينفي،فقطنهابافنينإلاالكية

القانونية.وغير
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،وحدهالمقدسبيتفيإلاألبتةقربيماقربانمكأنولا،وتعلمذكرمجمع

فقط،المقدسبيتبنيانقبل(الاجتماعخيمةأيقصدالسرادفوموضع

جادوبنيرأويينبنيأن-ب!قرارهم-نونيوشعبنسفرفيأنهذاوبرهان

بلادهمإلى-وفلسطينالأردنبلادفتحبعد-رجعيراإذمنسيسبطونصف

منبغزوهم)سراثيلبنيوسائرنونبنيوشعفقئم،مذتحابنراالأردنبشرقي

أصلآ،لتقدي!ولالقرباننقمهلماننا:قائليناليهأرسلواحتى،ذلكأجل

الثه،وبيتالسرادقفيالذيعل!الجتمعغيرتقديسمرضعنتخذأنالثهومعاذ

.34،:ا225/ل!:أيراجععنهمكففحينئذ

،موضوعمكذوبمبدلكتابأنهافي-عقللمن-كفايةهذادونففي

يريدوما،بهأتاهم!موسىأنيقرونالذيالدينخلافمعمولودين

منبالثهونعوذ،هذافرقالضلالفيولا،ذلكمنكثرمنهمالشيطان

.)1(،الخذلان

ابنبهاقامالتيالتاريخيةالجولةتنتهيويهذا،الخذلانمنبالئهنعوذ،حفا

العصورفي-التوراةحالوبالتالي-اسرائيلبنيحالعلىللرقوفحزم

المختلفة.التاريخية

الخامىا!

العبرانيالأصمحواختلافهااليونانيةالسبعينيلأالترجهة

النصبينالاختلافمنواقتاكانماإلىوالجدفيحزمابنمنككتطرق

بأمر-يهودتاحبزاوسبعوناثنانبهاآقاالتيالترجمةوبينالأصليالعبري

علماؤناوبيناليرنانية،اللنةإلىالعبريةاللغةمنالترراةل!نقل-بطليموسالملك

يعتمدونالنصارىكانحينفي،العبريالأصليعتمدونكانوااليهردأن

بيدهماتحريفالآخرعلىفريقكلادعاءعلماؤناورصد،اليرنانيةالعرجمة

ومعارضته.الآخرالطرفلمعاندة

هذاوسبب):فيقولعليهالمزتبةوالآفارالأمرهذاالجوفييعرض

"ا/223-224الفصل)1(
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المسيح!ب!رسالشاهدةالئوراةنصوصأنتزعمالنصارىان:الاختلاف

مابصحةلهمشاهدالتوراةنسخمنبأيديهمرما.فيهأرسلالذجماالزمنفي

منوحنزاعناذاالتوراةنعخمنبأيديهممابدلوااليهودأنويزعمرن.زعموه

.!المسيحب!رصالالاعزات

،المسيح!وأنالنسبئ،منبأيديهممابدلراالنصارىأنيزعمونوالهود

،،الخليقةبدءمنغامفا3صتانتهاءبعدأيأالسابعالدورآخرفييأتيانما

.ادعوهلماموافقنسخهامنبأيديهموما

عنقفيصفذاتجعلهطاثفةوكل،بالتبديلالقولعلىالفريقانأجم!فقد

.(،الأخرى

فيواليونانيةالعبرانيةالنسخين:اختلافوالجوفيحزمابنرصدوقد

الثرأعمارفيثم5!أتكفيمذكورةوهي-نوحإلىآدمبينماالبشرأعمار

رصدأنفكان-26،:1/101أقكفيمذكررةوهي-للراهيبمالىسامببنما

عمرفيزيادةعنهاينتجموضغا،عشزانعةفيبينهماالاختلافحزأأين

ألفالىتصل-اليوناينةفيأي-النصارىعندابراهيمالىأدآعنالدنيا

تفاوتوهو-العبراتيةفيأي-اليهودعندمماكثرعاتاوخمسينوثلاثمائة

يكونأنيمكنلاالتكاذبهذامثل)أنحزمابنورى81"،شكيلافأحئى

منعالمصادققولمنولاأليتةنيقىل!عنولاأصقا،وجلعزاللهعتدمغ

منقولةالكتبونلكالنوراةتكونأن-ش!بلا-بهذانجطل،الناسعرضى

.)3مضطرتا،مدخوتافاصذانققالكن،العلمصحةيوجبنقلا

الاختلاتهذامنشيثايجدلاالحاليةالنسخفقارى،وقفةمنلابدوهنا

.أعمارفيمتفقة-العبريالأصلتمثلالتي-البىوتستانتيةفالنسخة،المذكور

اختلافولا-اليونانيةالزجمةتمثلالتي-الكاثوليكيةالنسخةمعالبثرهزلاء

وأ،تحدثلمأضياءالفريقينعلىيدعونئاعلماأنهذامعنىفهل،بينهما

!؟ين!تقدرنوفيمايكتبونفيماالدقةيراعونلا-الأقلعلى-أنهم

.257-هـ256الفاخرةالأجودة:ويراجع،33-هـ32الغيلشفاء()1

.37هـ33:الغليلضفاء،1257:925/الفصل/يراجع)2(

1/925.)3(الفصل
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مواقفهمتباينتالذينهمالنصارىبلذاك..ولاهذالااللهم:وأقرل

تعمدوااليهودأنقدتمارأيهمكانفلقد،النقيضإلىالنقيضمنوانقلبت

الجلدفياسكاتالمفسروزميلههنريالمفسرينقل.العبرانيةنسختهمتحريف

)إن:ممستاينقولينقلان،باسمهماالمعروفالمقدسالكتابقفسيرمنالأول

زمنقبلمنكانواالذينالأكابرزمانبيانفيالعبرافيةالنسخةحرفواقداليهود

غيراليونانيةالزجمةلتصيرذلئهوفعلوا،!مرسىزمنالىوبعدهالطوفان

مثله،يقولونكانواالمسيحيينقدماءأنويعلم،(المسيحيالدينولعنادمعتبرة

.،الميلادمنوثلاثينمائةسنةفيالترراةحرفوااليهودإن:يقولونوكانوا

إلىالطالبينمرشد)المسمىكتابهمفهذاحديثاأماقدئما،النصارىرأيهذا

واليونانيةالعبرانيةالنسخفيالآباءلأعمارجدوتايذكر(الثمينالمقدسالكتاب

الجديدالرأيإلىيشيرثم،بينهماالهائلةالفروقويوضح،والسامريةوالسبعينية

بينالخلافانواضحوالأمر):فيقولالعبريالأصلإلىبالعودةللنصارى

العبرانيالأصلأنفيريبولا،متعمد،ايأبالقصدهروالبعينيةالعبرانية

قدالسبعينيةفيالتغييرأنا-لمهورعندالمرجحان،والمعتمدالصحيحهو

تمسكواالذيرأيهميثبترالكيوذلك،الإسكندريةفياليهود-بالقصد-أحدثه

.)1(،الخليقةمنسنةفا3ستةانقراضبعدإلايظهرلاالمسيحأن:جذابه

والتلاعب،حدثقد-القومباعزاف-فال!تحريف،الأمركانوإنا

كذلك-باعزافهم-والتغييروالتعديل،وقعقد-أيفتأباعزافهم-بالنصوص

الجزاء.خيروجزاهمعلماءنا،افهورحم(11ومتواصلةمس!تمرةعملية

وو!!!

السادماالفرلح

الأخىيالنسخمعواختلافهاالمماصريلأالتوراة

نأفبين،بأيديهمالتيالترراةوعنالسامريينأصلعنحزمابنتحدث

(العراقشمال)أشورملكنقلهمالذينالسكانإلىأصلهميرجعالسامريين

011-901ص-صابقمرجع-الميزانفيالمقدصالكتاب:يراجع(1)
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.بلادهإلىأجلاهمالذينالعثرةالأسباطمحلليحلوافلسطينإلى

ملركهمآخرالىوصلأنالىالثمماليةالمملكةملوكحالاستعراضهفبعد

والتسعةوحمله)وآستزةجاءأشررملكأنحزمابنذكر(أيلةبن)هوضنع

أهلمنقوقابلادهموستكنأصرى،بلأدهإلىمنسيسبطونصفالأسباط

العشرةالأسباطملوكآخرهذا(هوشع)و،)1(اليومإلىالسامريةوفم،بلده

...أمرهموانقضى،

،العراقشمالفيالموصلأيقصد(الجزيرة)و(آمد)منالمنقرلينفبقايا

أخرىتوراةوعندهمكله،،القديمالعهدأيقصدجملةالتوراةينكرونالذينهم

،!مرسىبعدبنييؤمنونولا،،العبرانيةالتوراةأيقصداليهودعندالتيهذهغيى

هيالمقدسةالمدينةان:ويقولون،يعرفونهولاالمقدسبيتبفضليقولونولا

هزلاءأتوراةمنأضعف(السامريةأيقصدأولئكتوراةفأمر،(نابلس)

إسرائيل،بنيدولةأيامهنالككانواولا،أصقانجيالىفيهايرجعونلالأنهم

.)2(أيفئارؤساؤهملهمعملهاوانما

-نظرهفي-السامريةالتوراةأنبتقريريكتفيحزمابنأنالواضحمن

هريكتفيالجرفيالحرمينلامام،العبرانيةالتوراةمنأمزاوأهرنشأئا.أضعف

،الأخرىوالنخالسامريةالتوراةبينالحاصلةالاختلافاتالىبالإشارةالآخر

1(

2(

الامرة00صرجرنغزاعدماا:يخقرلحزآ.لبنقالهماصحةالمقدصالكثاتتاموصيؤكد

وجد!)ذ،الأصلنالكانبحضوتركضخضا2728ةضكانهامنسبىم.ق722آعا

الامرةالرالريةوحماةبابلمنضعئافنقلائائرةوطتهمبهايقلخطةدبرمتمردونانهم

تجلاعادوهاالتىعاداتهميمارصونوظلوا،الامريينهمهزلاهوصار(724؟/ملرك2)

.45!-".44هـ9أالقاموص،الامرةالالج!

كان)فا،صائليالضد،حزآابنكلامفيكبرىفبوةهنا:وأقول.1/222الفصل

يمارصون-!لقامرصق!وكرا-كما،فلطينيكنراائررملكبهمجاءالننالقوآهمالامريون

ياتيهنا؟اايهوديةالالاشابيدعونوكيف؟بتوراةلهماينفمن،الوثنيةطقوصهم

فيالعيئىيتطيموالمالقوآهزلاهانليخبرناالثانيالملوكضرمنعثرالابعالأصحاح

اليهمفأرصلاشور!كلئ!فاسشناثرا،مفزصةأصوذاعيهمصلطالربلأنبهدوءفلطين

نب!قي،)صراثلإلهالربعادةوعل!هملىلليتفيوعنفاتاهمالفرةالأصاطكهتأحد

مل21إ-6يلالهالربعاثةمعآالأصنايبالوق-النصيزعميخما-الناصهؤلا.

17/42:114.
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مخالفةوأما):يقول،التوراةفيالتبديلوقوععلىالاخ!فبهذامستدتا

منعداهممنبأيديالتيالنسخلسائرومبايتها،السامرةبأيديالتيالتوراة

.)؟("التبديلبوقوعيقوللمنأدليل،ثبتفيهلكانعليهاقتصرفلو،الطوائف

،!*

الممابعالفكلم

موسى!إدنسبتهاتدحضالأسفازالخهسلأفانصوكل

فيالأولىالخمسةالأسفاركاتبهوعوسىبأنوالنصارىاليهوديؤمن

إلثمأفي-هذافي-المقدسالكتابقاموص*عباراتكانتطن،القديمالعهد

والباحثينالعلماءجمهرةأجمعوقد8:خونافهو،ومتناقضةبلومضطربةقلقة

يكنوان،الأقلعلىكثرها!!؟الأسفارهن!كاتبهوموسىانعلى

آيةذاتهاأ،صقارفيوليس،الأصقاركلالبهوعوسى!اثاشالهقدبعضهم

القصةقي!ةد!ق!!الكدع؟كفاكلتثيهاصموصىكةتؤك!وأحدة

والثافي:،،341؟/خرأعم!ىعلى؟!لرضه:إحمدعما،!كهموصىبقلم

.(3+/عد)لرمجاتج!موآبص!ولالىمصرمناسرجملتيرحلا!وصف

موصىأنويقال)سراثيلبنيعلىالثهفضليرددتهذينثصيدأيضاوهناك

علىوالشكرالحمدنثحيدوكذلك(:1039144/تث)وملحنهواضعههو

ومنشدهكاتبههوموسىانقيلوقدالأحمروالبحرفرعونيدمنالنجاة

)2(.18،000.ا:15/خر)

يكونأناستحالةتؤكدالنصوصمنعدذارصدواالأجلاءعلماءناولكن

هذهتؤكدتماتاالعكسعلىبل،الأسفارهذهكاتب!مرسىاللهنجي

:جذاطويلةكدة!موسىوفاةبعدعاشقدكاتبهاأدأالنصوص

عنيختلفالسامريالنصانالمقدصالكتابقاعوسولؤكد،38هـ37الغليلضفاء()1

قصدعنمتعمدوالأخر،ا!ناخأخطاءعنناتجبعضها،مرضعآلافستةفيالعبريماالنص

.!هـ451القاموسأيراجع.لهاصرار

فيالكاتبمجاولالباراتفيالواضحالاضطرابومعهـ318،المقدسالكابتاموس)2(

شكل.باي!مرصىإلىالخمةالأصفارنةصجةي!بتأن931هـ318-
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وفاة:عنحديثمنالخامسالسفرنهايةيخاجاءماعلماؤنالاحظفقد،

مثله.)سرائيلبنيفيبعدهيأتلموأنه،قبرهمكانعلىالتعرفوعدم،موسى

أرضفيالربعبدموسىهناكفمات):34:5،12/أتثالنصيقول

يعرفولم،فغوربيتتجاهموآبأرضفيالواديفيودفنه،ابرببأمرموآب

ولم،ماتحينسنةوعثرينماثةابنمربىوكان،هذايومناإلىقبرهأحد

موآببريةفيموسىعلىاسرائيلبنوفبكى،نضرتهتذهبولمبصرهيكل

ففييةنرنبنيوشمعأما،مرصىعلىالحزنأيامانقضتأنإلىيوتاثلاثين

كماوعملرا،إسراثيلبنرفأطاعه-يديهعليهوضعموسىلأن-حكمةروح

الربعرفهالذيكمرسىنجي)سرائيلفيبعدمنيقمولم،مرصىالربأمر

مصرأرضفيليصنعهاالربأرسلهالتيوالخرارقالآياتجمغفيلوجهوجفا

صنعهاعظيمةمخافةوكلقريةيدكلوفي،أرضهوكلرجالهوجمغبفرعرن

.اجملهماسرائيلعيرنعلىموسى

الدينكأ!ءتكبولعل،علمائنامنير.تانتباهالعجيبالنصهذالفت

!ضسمىوالكلاآ):قاكحينغيرتمنواستيعاتاشموتاآكثركاناعيثالباجي

:وجو.من

"مرآبأرضفيفهعدمرسى،هناكأكطأثمفمات5:قرلهف!نهأولآ:أما

نأفبعد،)؟(إيائاأبلغهاوموصى،موصىعلىنزلتإنماالتوراةلأن،مثكل

!3ماتمرصىأنتعالىاللهعنالكلامهذاأبلغ!نامن:موصىمات

،قبىهمكانأيناليوآالىالناصمنأحديعلمولم5:قولهف!ن:الثانيةوأما

لملأنهيصحلم،موسىحياةفيبالثهأخبرإنالخبر:لأنجذا؟أيضتامثكل

لهلي!يهنهيصح؟لموفاتبعدبهأخبروانقبر.لهولاماتمرسىلكنيمت،

إلينا.وصللمامعروقاكاننجلر،موسىسرىإليناموصل

حينالىموتهحينمنطريلةالمدةانيقتضي6اليوآالىا:فقولهثالئا:وأما

فهعنبلئاولبىالكاتهرنموصى-رايخاكما-القوآمحدأما،الحقأهلاعتادزهنا)1(

على-كبف)ذ،نانبراواعظموتغااندنتالهمانالجزئةهدالتهاباجيانولر،نعال

.؟رر!وفانهقصةموصيكتب-زعمهمحد
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...الإضكالبهيقوىمماوهذا،الإخبارهذا

مشكل-6موسىمثكإسرائيلفيذلكبعديقمولمأ:قولهفإنرابظ:وأما

هذااليناآؤصلقن،موصىوفاةبعدأيأذلكبعدأنجهةمن-تقدمكما

)؟"13تعالىاللهعنالخبر

الأسفارأنعلىقوتاتثيذابالذاتالأخيرةالجملةهذهفيحزمابنويرى

لاف!نهويالفعل)2(،شكبلاطويلبدهرمودىوفاةبعدمزلفتاريخالخمسة

كفةالشخصهذاوفاةبعدالامثلهيأتالمفلائابأنيحكمأنلإنسانيمكن

)3(.يماثلهأويشابههمنيأتيأنرجاءفيهاينقطعطويلة

عنتتحدثالخمسةالأسفارفيلهاحصرلامواضععلماؤنالاحظكما

):وقوله8موصىالربومملبم؟):قو!هكر!رصل!،الغيبةبصيغةموسى

الخ..،.8ج!اي!!لحمأعوصىالرجلوكان":وقولمه8سىمرالله2!صرهو

أاليعتيأف!ا!مكق!نى"العبازاتهذهثلن2فيإنترألليقضهأبهـيرث

ألمجرقولامنحكاياتهيب!،!موسىكلاممنولا،تعالىاللهكلاممن

تثبتولم-وحدهالمع!نىأو-والمعنىباللفظأخلالحاجميهذاو!علوقع.لمعنى

والتغيير،والتبديلالإفسادقصد!للدينعدولعلهبل،معرفتهولاعدالتهعندنا

2(

3(

.941-1هـ48:الترراةعلىينظر

صىالقرافيالدينلهابالفاجرةالأصئلةعنالفاخرة1،جربة،1212/الفصل:يراجع

.918-هـ188للقرطيرالأوهامالفادمنانصارىدينفيكاالإعلام،255

ودحفهقيهووضرح،العقللديهاتالنصهذامصادمةمنعلماؤناذكرهمماالرغمعلى

المقلصالكتابقاموسأصحابيتحامقكلههذامنالرغمعلى..موصىالىالتوراةلنبة

فهل(34:512/تئية)فيموصىدجلع!أماا:بفرلهمالنصهذاعنيتحدئرنجنما

يعنيلاوهذا3القدصالروحب!رشادمرصىموتبعداصفقدالجزءهذايكرنأنيصعب

واعتقد،هـ931(القاموص01"الخمسةالأصفارهذهكتبموصىغيرآخرضخصئاانالتة

.والإبطالالتفنيدبله،عل!التعليقمجرديتحقلاالتفكيرهذائلان

الخمحةللامفارالنهاثيالتحريرأنكدتحينماواقيةأكرالكاثوليهيةالنخةكانتلقد

هذاأنكدتوحينما،الميلادقبلالخاصالقرنخلالعزرا،أيامفيالأرجحعلىكان

الدييةالقاليدأنبالنصوقذكر،أثبيةتقاليدأورواياتعدةبينوتوفيقاتلجصئاكانالفانيالتحرير

62،.:5هـ9أ-واجعالومنعرفهاكه،النوراةتكولنإلأدتالأدبيةوالتهالد
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مغيرةوأنهامنهاشيءعلىالاعتماديجوزلاالتوراةهذهبأنالقطعفيحصل

!)!،6قطغا

!!*

نحاصة-علماؤنافيهوجهالذيالمطلبهذاينتهيالسابعالفرعهذابانتهاء

اليهودعندالمسماةالخمسةالأسفارهذهسندإلىنقدهمآس!ا-حزمابن

نسخهافي-المدعاةالتوراةهذهأنخلالهمنتبينوقد(التوراة)بوالنصارى

لا،فاسدةبشريةمؤلفاتإلاهيما-والسامريةواليونانيةالعبرانية:الثلاثة

نصيب.ولاالرحيفيلهاحظ

!!!

الفانيالمطلب

القد!العهدف!الأسفاوالأخريسندنقد

مر،الأولىالخمسةالأسفاربهحظيتكاالقديمالعهدأسفاربقيةتحظلم

شغل:لالأ.ةبان!تففي.النفنقدفيولاالمقنقدفيلا،حزآابناهتمام

كانحينني،صحيفةوسبعينثنتينعلىيزيدماالخمسةالإسفارمقنقد

جلئاالفارقيظهركمافقط.صحافف!ستيتعدىلاالأخرىالأسفارنصيب

صندلنقدصحيفةعشرةستحزءابنخصصحيث:الثانيالجانبفي

تكمللايسيرةباسطرالاالأخرىالأسفارتحظلمحينفي،الخمةالأسفار

.واحدةصحيفةبها

نقدهبدايةعنداعتذارهفقدمالكبيرالتفاوتبهذاأحعىقدحزمابنولعل

مماطرقاالثهشاءإننذكر5قائلآ:التوراةغيرالقديمالعهدمنالأخرىالأصفار

من-السلاآعليهمالأنبياءإلىيضيفرنهاالتي.-عندهمالتيالكتبسائرفي

أضدكانبالترراةاهتبالهمأنفيخلافولا.ترراتهمفيذكرناكالذيالفاد

!)2(أنبياثهم،كتبباثراهتبالهممنمضاعفةاضعافاوكثر

.هـ918:الإعلاآ،412-هـ123اتوراةخا!:ويراجعهـ256الفاخرةالأجربة(1)

.1922/الفصل)2(
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المقدسالحتابنقدفماا!لسلمين6علماجهود015

يوشع،سفرعلىالقديمالعهداسفاربقيةلسندحزمابننقداقتصرهنامن

:الأنبياءبأسفارعندهمالمسماةالأسفارإلىمجملةإشارةثم

يويني:بسفريتعلقفيما:أولآ

تاريخأيضتابأنهقاطعةبراهينفيهف!ن(يوشع)كتابأما):حزمابنيقول

عليه،أنزلاولاعرفهولاقطيكتبهلميوثعوأنب!يقينمتأخريهمبعضلهمألفه

التي(يبوس)ملك(سراقدو)الىذلكانتهىفلما):نصتافيهأنذلكفمن

،ذكرهأمزافعل،المقدسبيتداودبنسليمانفيهابنى

بيتبنىسليمانأنيوشعيخبرأنالممئنعالمحالومن:!محمدأبوقالا

كتابفيالنصهذايأتولم.سنةستمائةبنحوسل!مانقبلويرضمعالمقدس

مساق-منهمخلافبلا-ساقه!انما،اصقاالإننارسبلعلىالمذكوريوضع

.)1(6مضىقدعماالإخبار

عتدأدالاضىالطنبفىألميهن!عح!إلاشو!عأ!ق!رةا!ا!لابم!ذ"امي!يد

فالينصالدبر-ان!ه-إ!ممتورأةويىجمينهأوألاخلافجميوغلأد!هالؤبىأةاحمكنأ!الطمث

!منصعبحه!نأءءلم!الاشنار،أجم!األل!-لمجيظةخ!ه-حزمأبنإورد،أالذ!

ابنكانفهلالحاليةالنسخفيلهاوجود،ألجملةهذه-إنتقأدهموضعوكانت

هناأقول3)الخصمصةصونقلفي-دقيقغيىالأقلعلىأو-أمينغيرحزآ

دفاغاولاحزملابنقعصتاليس،لاوألفلا.-هناكقلتكما-الفمبملء

علىومقارنتهاالنصوصمراجعةمنلديتجمعتلحقلأثقو)نما،عنهحماستا

التالي:النحو

عنيتحدثوهو(51أل!فيهذكورحزمابنإليهيشيرالذيالنص)1(

بنيجيثىفعلهماأنباءمسامعهإلىترامتالذيأورشليمملك(صادق)أدوني

إلمماالمدينةوتحويلوحيواناتهاسكانهاجمغقتلمن-(عاي)بمدينةإسراثيل

إقامةإلىفسارعشديذا،خوقاوخاففرائصهفارتعدت-الترابمنكومة

بنيلمحاربةالمتحالفونالخمةالملوكوخرج،لهالجاورةالممالكمعتحالف

هزيمةوهزمهمصفوفهمأرباثبماوفاجأهمكميتايثحوعلهمفنصب،إسرائيل

023-1/922نفهالمرجع)1(
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جميعقتلبعدالمدنجمغعلىواستولى،وصلبهمالخمسةالملوكوقتل،ساحقة

جميععلىاستولىقديشوعأن01،42/أل!فيالنصويزكدفيها.الأحياء

.واحدةدفعةوأراضيهمالملوكهؤلاء

قدأورشليمأن-تكلفأوتأويلدونالنصوصظاهرهوكما-هذاومعنى

الخمة.الملوكعلىالانتصاراثريثوعبقيادةإسراثيلبنيحوزةفيسقطت

أنهامعومتضاربةمتعارضةفقراتبعدةالقضاةصفراجئنا-ذلكبعد)2(

بعد-الكنعانيينحاربرايهوذابنيأن7(:4المأفضففي،متعاقبةمترالية

ملكهاهزكلةبعد()بازقتسمى"ررينةعلىاستولواوأنهم-يثموعموت

.هناكفماتأورشليمالىأخذوهالذي(بازقأدوني)المسمى

سيطرتهم.تحتكانتأورشليمأن(7)الفقرةظاهرهوسما-هذاومعنى

أورضليمحاربوازايهوبنيأنمؤكدة(8)الفقرةنعقبهاماسرعانولكن

كيف:السزاليكونوهنابالار.وأحرقرهاالسيفعدعليهاواستولوا

نصوصوبمقتضى-السابقةالفقرةكقتضىوهيعليهاوششرلونيحاربونها

31فعلتاصيطرتهموتحتحوزتهمفي-لثوعصفر

اليبرصيونفأما):تقولالتي(21)الفقرةفيالأخرىالمفاجأةتأتيثم31(

بنيامينبنيمعاليبوسيرنفأقام،بنيامينبنويطردهمفلمبأورشليمالمقيمون

لمبنيامينبنيأن-ظاهرهوكما-هذامعنىاذ.6اليومهذاإلىبأورشليم

أورضليمكانتقليلة(خطرمنذ..اللهيا..أورشليمسكانهزيمةيشطجوا

الآنهيوها،بيوتهموتحريقالصيفمحدقتلهمبعدالسكانمنخاليةمدينة

بنيامين.بنيأمامتصمدقويةمدينة

63،لم151يثمرعسفرفيبألفاظهامذكررةالفقرةهذهأنالعجابوالعجب

أورشل!يمسكانالييوسيرنوأما)هكذا:بنيامينبنيمنبدئايهوذابنيوضعمع

الىأورشليمفييهرذابنيمعاليبوصيرنفأقام،طردهمعلىيهوذابنريقدرفلم

."اليرمهذا

(بازقأدوني)بينالتباصمحدوثالكائولي!يهةالنسخةتقرهنامن)4(

فيالمذكورأورشليمملك(صادقأدوني)والقضاةصفرفيالمذكرربازقملك
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المقدماالحقابنقدفىالمسلمينعدماءجهود--215

المتكورالشديدوالتضاربالت!ناقضإلىأدىا!يالا!اسهـزا،يثوعسفر

يثيرالقضاةسفرفيهنا(بازق)مدينةذكرأنا!كاثوليةوتضيفآنفا.

)1(.وشمعونيهوذاسبطيأرضعنبعيذاكانفمكانها،أخرىإشكالية

صبطعنتقول(118/أقضفالفقرة،الغرابةغايةفيآخروتناقض)5(

وعقرون،وأرضهاوأشقلونوأرضها،غزةعلىيهوذاواستولى)يهوذا:

فورثيهوذامعالربوكان1/91:5،أقضفيمباشرةوبعدها،،وأرضها

،،حديدمنمركباتلهمكانتلأنهم؟يطردوهمفبمالسهلسكانأما،الجبل

وتبينالمتتاليتينالفقرتينبينالتناقضوجهالكاثوليكيةالنسخةتوضح

18(:)الفقرةدلىتعليقهافيفتقولالنصوصعلىإدخالهايتمالتيالتعديلات

بعد.فيماولاألاستيطانزينفيلا،الفلسطينيةالمدنهذهعرظيغتحلم"

الصعودةتخطتالسبعينيةالزجمةف!نولفللث،91)الأيةمخالفالأيةوهنه

"ك!.+عوذأيقحلم8الكيةب!ضافة

عحووفعو!مماالتتأضات،عذهبحدألافر!رمنمفرلاثهالواضحومن

قي-يتصث؟لت!ي2لنصقسختهجماللية*ع!،والموضوعيةثلقةفيحزمابنعن

،ييىليتهيغصلكانلاالذي،صليمانيدعلىالمقدسبيتبناءعن-يشوعسفر

واحدةلحظةالباحثيشكولا..كاملةقرونستة-حزمابنيقولكما-يشوع

النصعلىتعديلاتهمأدخلواالذينهم-لحظاتمنذرأيناكما-القوآأنفي

وأمانيكاذبةأحلامإلاهيما،هيفاتؤلكن،وينضبطالكلامليستقيم

خادعةا

للانبياء4المنسوبةالأسفاربجهلةيتعلقفيما:ثانيا

منوغيىها-والجامعةوأشعياوالأمثالالمزاميرأسفارمتننقدمنفراغهبعد

ندريلاأ:تعالىاللهرحمهمحمدأبويقولالأنب!ياء،لبعضالمنسوبةالأسفار

إلايكنلممنسيمالا،أنبيائهممننيإلىذلكمنشيءاتصاليمك!نهمكيف

تأليف،:أيأتوليدمنأنها-شكبلا-فصح؟!ومقتوتامخافاكفرححمأيامفي

هـ467.(3)هامش-الكاثوليهكيةالنخة:بهـاجع(1)

أ68صى(5)ماثى:الابقالمرجع)2(
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عملمنانهايقرونالتيوالراثع،عليهاهمالتيالصلواتلهمعملمن

دينهمظهراذ،البابليالسيمنالعودةبعدأإيالثانيةدولتهمفيأجمارهم

وعلماء،دينهمفيهايتعلمونمجامعلهمفصارت،عباداتهمبيوتوانتثرت

الأولى-6،ولتهمأياعليهكانواأنهمأوضحنام!نحلاف،بلدكلفييعلمرنهم

بيتإلاأضقالهممسجدلاوكبرنهم،السنينمنمئينكفازاكلهمكونهممن

ولا،الوجصهمنبوجهيعلمهمعالماولا،أصفالهمتعليممجمعولا،المقدص

.)؟(،العالمينربدثهوالحمد-كبهممنلثيءجامع

!،!

العهدسندلنفدمخصضاكانالذيالمبحثهذابتحهيالمطلبهذاباننهاء

عنماءلجهودنحلبلناعرضانناولالذيالطوبلالفصلهظبشهيوبهالفدبم؟

نقدفي-الهجركطالابعالقرنانهايةحتى-المقدسللكتابالنقديةالحركة

والسند،المقناحتىمنالقديمالعهدوهوالمقدصالكتابمنالأولالقم

ويرضى.ربنايحبكمافيهمباركاطيئاكثيراحمذاتعالىلثهوالحمد

النوفبق،،،وبالمه

.ا/234-235ا(الفصل
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الفانيالفصل

الجديدالعهدلنقدلخليليعرض

الجديد.العهدمقتقدا!أولا:المبكث

الجديد.العهدسظنقدالناني:المبكث

http://www.al-maktabeh.com
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الفافأالفصل

الجديدالعهدلنقدلخليليعرض

الآنتبدأالمفدس،الكتابمنا،ولالقسممعالأولىالرحلةانتهتأنبعد

ئثراصلضالفصلهكضيالجديد،العهدوهومنهالثانيالقممنأخرىرحلة

ال!مبابعالقرننهاي!ةحتى-المصلمينغلماءلجهردالتحليليالعرضميىة

المفدص.الكتابفقدفي-الهجري

مثهجناحيةمن،السابقالفصلفي.النزأكاهناالباحثيلتزآولسوف

من-كابقه-مكرنالفصلفهلاالمضمار.هذافيعلماثناجهودعرض

الأخريخصص!والمقنقدفيملنالناجهو*لغرضأحدهمايخصص،مبحثين

التالئ:الئحؤعلى،الندنقدفيجهودهملعرض

الجديد.العهدمقنقد:الأولالم!بحت

الجديد.العهدصندنقد:الثانيالمبحت

مطالبالىالمقبنقدالحاصالمبحثيقمالابقالفصلفيالحالهووكما

العهدلمقالنقديتناولهمفيعلما،نااليهاتطرقالتىالنقلبةالجوانبتضمن

ومح!بناحبة،منمنهاجلألبببمعلمعااهنماآثرجةمحبمرقبةالجديد،

.أخرىناحبةمن-الباحثنطروجهةمن-التحريفعلىالدلالةفيأهمب!تها

والدادالنونبقفعالىطهوأسال
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الأولالمبعث

الجديداللهدملانقد

.النصوصبينوالتعارضالتناقضى:الأولالمطلب

خلالمنالمسيحطبيعةحولالنصارىعقائدنقض:الثانيالمطلب

.النصوص

.النصوصخلالمنالمسيجتأليهعقيدةنقض:الأولالفرع

خلالمنوالمسيحالثهبينالمزعرمالاتحادعقيدةنقض:الثانيالفرع

النصرص.

.النصرصخلالمندتهالمزعومةالمسحبنوةعقيدةنقض:الثالثالفرع

.النصوصخلالمنالتثليثعقيدةنقض:الرابعالفرع

.النصرصخلالمندثهوعبوديتهالميحبثريةاثبات:الخامىالفرع

.الصوصخلالمن!ورصالتهالمسحنجبرة)ثبات:السادسالفرع

.النصوصخلالمنوالفداءالصلبعقدةنقض:الثالثالمطلب

الجديد.العهدفي!الخاتمبالنيالثارات:الرابعالمطلب
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الأولالمبكث

الجديدالعهدمكنقد

الجديدالعهد-الهجركطالسابعالقرننهايةحتى-النقديةالحركةعلماءقرأ

القديم،العهدفيفعلراكماتماقامختلفةجوفبعدةمنفاحصةنقديةقراءة

للاها-مرتتا،3النقديةالجوانبهذهأهمالتاليةالسطورفيال!بحثوصيتعرض

ناحية،النقدمنموضوعالقضيةأهميةمجسب-القديمالعهدمعحدثكما

المطالبفيجلتاهلماوستضح،أخرىناحبةمنالتحربفعلىودلالتها

التالية.

الأللالمطلب

الفصوص!لذوالتعاوضالقفاثض

العهدمقفةتقدالبد!يةتكونأنلابد،القديمالعهدنقدفيالحالكانكما

ثليل6كبىنهو5واختلافهاوتعارضهاالنصرصتناقضعنبالحديثالجديد

كبتالقأو-طهعندمنبهاالموحيالنصوص،نهالتحريفحدوتعلى

منعارضة.أومتنافضةتكونأنبمكنلا-بزعمونكماالقدسالروحمنب!لهام

ثاخلالتأقضاتب!برازأيضاالفديمالعهدمنننفدفيالحالكانوكما

الفزةفي-المسلمينعلماءجهودب!برازهناالبدابةستكون،الواحدالفر

مح!فوعة،حدةعلىا!يلكلداخلالتاقضاترصدفي-الدراصةموضوع

العهدأسفاربقيةوبينأحدهابينوكذا-المخنلفةا،ناجبلببنبالنناقضات

منها!ائنين-إوا،ناجيلأحدانفرادمنعلماؤناعل!ركزماثم-الجديد

بالحليثفستكونالمطاف-نهايةأما،ا،خرىالأناجيلفيمذكورةكيربوقائع

ذ!ملكلوصأخصص،والجديدالقديم:العهديننصرصبينالتاقضيىعغ

التالي:النحوعلىصكلافرغا
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الأولا!

حدةعلىإتجيلكلنصوم!بينالتناقض

علىكبرىدلالةوذاضنيغاالأربعةالأناجيلنصوصبينالتناقضكانلثن

دلالة،وأقوىشناعةأشدالواحدالإنجيل.نصوصبينالتناقضف!ن،التحريف

قرأناف!ذا،ثابتومبدأمستقيمفكرذاالانسانيكونبأنتقضيالعقلفبداهة

يثبته،أخرىومرةشيئئاينفيمرةووجدناه،مالثمخصر؟لاأومقالاأوكتاتا

لبنيانهناقضتاعليهيكزقليلبعدثمقوةبكلوينصرهمعنىيؤكدتارةرأيناهأو

شئادون-صاحبهعلىحكمناالقبيلهذامنئيئاوجدناإذا،لصرحههادقا

الكتابهذايكونحيمابالكفما،الفكروتثموشقالعقلباضطراب-ترددأو

التقديسبعينإليهمنظوزا،،والإلهامإلى-القداصةامنسوئاالمضطربالمتناقض

!؟لإجلالاوا

علماءرصدالتى،الأناجيل)بالنصارىيسميهماحال-أسفبكل-هذا

كلداخلالتناقضاتمنكثيرا-الهجريالسابعالقرننهايةحتى-الإسلام

التالي:النحوعلىمتهاإنجيل

متىإنجيلفي4أولآ

ابراز.جانبفيالمسلمينعلماءاهتماممنالأوفىبالضيبمتى)نجيلحظي

عث!رأحد-المقامهذافي-رصدوااذ-الجديد،العهدأناجيلإخلالت!ناقضات

من-يثماركةرصدها،فيالأكبرالإسهام-اللهرحمه-حزملابنكانموضغا،

والقرطى،،القرافيالدينوشهاب،-الخزرجيعبيدةأبيمنكل-بعيد

الحسينبنصالحمنوأخرى،الطبريربنبنعليمنمساهمةإلىبالإضافة

.الجعفري

ترتيئااباهامرتتا،علماؤناذكرهاالتيالمواضعالتاليةالطورفيوصأذكر

لانحتى،بهايتصلماكلتخهايندرج،رئيشةقضاياصورةفيموضوعا

:كبيزامتىانجيلفيالمرضعينبينالفاصلكان
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تغييرها+:أوالمرصريةالثرعية!مالالمسحمجيءقصيما)"

وففا-النصيقولإذ،91،:5/17أمتفيجاءبماالموضعهذايتعلق

ا،نبياءأوالس!ريعةلأبطلجئتأنىتظنوالاا:الكاثوليكيةطشخة

!مل،بل،،بطلجئتما،الأنبياء،أوالنابرس،نقض:البروتستانتيةأفي

)؟"ضيءكليتمحتىالثريعةمننقطةأوحرفيزوللن:لكمأقولاهلق

خالففمن،وا،رضالماءتزولأوالكل!يكونحتى:البروتستالتيةأفي

فيالصغيرغذ-مثلهيفعلراأنالناسوعلم-الوصاياتلكأصغرمنوصية

،صغيىاالسماواتملكرتفيفسيدعق:حزمابنأعنالسماواتملكوت

بهايعملوأما-الدي.الماوات،ملكوتفييدبمصغر:البروتنتالتيةوفي

.،الماواتملكوتفيكبيزايعدفذاكويعلمها

المسح:فيهأيخثول35لم24أمتفيلهقريتاالنصهذاالىحزآابنويضم

."يزوللاكلامي،.ولكنتزولانوا،رضأالسماء

بعدكضلمثمةجمل!إل!نصخوتمنحالنأي!دلثنضينصوصوهذه5يقرل:ثم

منىبهرحنىبحمبرةأسطارالا517:911/متأبفصدالمذكورالأولالفصل

النخأفيفارقمن:قيلقد32:5،-531/أمتالميحلهمقالأنه

تزوجومن،الزناالىسبيلالهاجعلفقدلزناألاامرأتهطلق،من:الحالية

التوراةلحكمنقضوهذا،زنا،فقد:الحاليةالنسخأفيفاسقفهومطلفة

ا؟هلافكف)وللاتمامهامنلينقضهايأتلمأنه)النى()2"ذكر

يأتلمأنهأخبر"اذ5جهازاالميحإلىالكذببضيفواأنمنلهمولابد

ئق!ها،ينلهتأقولمأنه(خبزيتاأ-لىأنهفصح،نقضهاثمالنوراةلنفض

.منهأمهربلا:أيقصدعنهمرخللاكذبوهذا

ون!كر،الجبعكنمحنىالنرواةمنراحدحرتولاواحدة(با)قل!لن5:حزآابنفذ)1(

بببنوهلا،الحبريةاياجمدبةفيالحروفأصنرهوأباءحرتانالكلا!وبكبةانخةهوانى

.عبرىأصلمنباشرةتربةحزأابنعل!يهااعتمدالكيالزجمةان

الكلاآلشاقا،نبهرالباحتذكر.مارلحل،اللىي:ايهعلفي)2(

موضعفيذكرهاوجاقى،التوراةحكمف!يهاانصارىخالفأضاءعذهناحزآابنبذكر)3(

أخر.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالمتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود025

السماواتملكوتفييدعىمسخوطالمسيحأنيقرواأنمنلهمولابد

وهو،عهودهامنصغيزاعهذاخلمنعنأخبرهكذالأنهعظيضا؟لاصغيرا

ونهى،التوراةأباحتهوقدالطلاقحرمإذ:عهودهامنكبازاعهرذاحلقدلا

قيل:قد):5:380،4/أمتوقال)؟(التوراةبهجاءتالذكطالقصاصعن

فيأحالتابسيئةأحذاتكافؤوالا:أقرلوأنا،بالسنالسن،وبالعينالعين

لهفانصبالأيمنخدكلطممنولكن،الشرير،تقاوموالا:الكائوليكية

.6الآخر

،آخر؟علىأولهم-أنفسهمعلىيشهدواأنبنلهمولابد:محمدأبوقال

فيئذغرنوأنهم،المسيحومخالفةتعالىافهبمبصية-خالفهمعنوسالفهم

آخرها.عنأولها،التوراةحكمنقضراإذ؟صغازاالسماواتملكوت

المسيحعن-أوردناكما-حكوا،نهم؟ألبتةالن!خدعوىههايمكنهمولا

ولاواحدة(يا)تبيدلاوالأرضالسماءتييدأنإلى:لكمأقولا:قالانه

هذافيواان،جملةالنسخمنفمنع،،الجميعيتمحتىالتوراةمنواحدحرف

أنالولا-بهيدينأحذابأننصدقكناماوضلالاوحمقا،لهنظيرلالعجئا

السلامة.النهونأل-ضاهل!ناهم

قالالمسيحأن18،18/أمتمتىانجيلمنعثرالثامنالبابفيذكرثم

الأشكريوطايهوذاجملتهموفي-ب!أجمعهمعئحرالاثنىللحوارين

حرمتمو.ماكل8درهما:ثلاتينبرثموةاليهودنجليهدلالذيالاصخريوطي،1

يكونالأرضعلىحللثموهماوكل،السماءفيمحرتايكونايهرضعلي

أله91،:16/17أمتمتىانححلمنعرالساثصالبابوفي،،الماءفيمحللا

.وحدهأيطرص،لباطرةالقرلهذاقال

لبحرإريينيىالتحريمالتحليليكونكيف،عظيمتناقضوهذامحمد:أبرقال

ئقفنقنوأنه13لإتمامهالكنالتوراةلتبديليأتلم)نه:قولهمعلباطرة،او

ال!تماءوأن؟اصفيرا،لسماواتملبهرتفيدعيعهردهامنصغبراعهذا

ا؟واحدحرفأوواحدة(يا)الترراةمنتبيدأنقبلتبيدانوالأرض

.22(لأ:35/6عد،24/17لا"2112/أخرئلسير)1(
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فيصلبمنلعنقدالثهأن:التوراةنصفيف!ن،هذافيصدقكانولئن

.)2(خثمبةفيصلبانه:يقولونوهم،)1(خحمبة

)3(وأندرياش(يوسفأخواوشمعون)أبطرس،باطرةأنفيشكولا

الخثحب)"،فيصلبواأبول!،وبولثىأفيلبس،وفيبشباطرةاخوأند!راوس،أ

هؤلاءفكل،جميعهايتمحتىالتوراةمنشيءيبيدلا:!الميحقولفعلى

صمعفما،المخذولةالفرقةهذهلضلالفأعجبوا،تعالىالثهبلفةملعونون

.)5(أبذاالفضائحهذهمنبأطم

النصوصجمعفيالعبقريةطريقتهعلى،تعقيبهفيحزمابنذكرهماهذا

ينها.والمقارنةالمتباعدة

الذىالق!خاطبثمالسابقةالنصوصصردفقدايخزرجيعبيدةأبواما

وأتتميقاأ-لعده:الحلافهذاعنالمغرورأيهاأخبرني)قائلا:كتابهاليهوجه

23،..-222/؟أنثل!يثير)؟(

.91(يو235لو،15مر،27اتنيالمزعومةالصلبقصةشاجع)2(

ضخصبىعلى-اثصأمبوقامرصالنصوصمراجحةبعد-أقفولم،بالأصلكلا)3(

كلاأنيتصدالنصكانوان،يوصفيسثخصأخاوكان،صمعانأوأضمعونيدعى

النصوصفيمحرلالأ"ايضا!افهلا،يوصفيسثخصاخوانوشمحونبطرسمن

من-كانهكلااثمصودكان-انألهذلكوراضف،الأصاءبهنهلاخوةاثروحاو

وشمعودأ.أباطرةعنبدللأنهاأخويا:يتلااخوا،أكلمةتنصبأنالواجب

يلي:ماتينهرلاءصلبحقفةعنبالبحث)4،

رومية،فيصبهضةبهرواالليئهمالمررخينانالمقلسالكتابفاموسيد!لر:بطرصله

هلهفيضءنرجحككنولا"ا!يةلىمفاا!يلاالأ-مربحكاياتذلكنيوأر!ما

.ا،دعاص:أءاجع.نيهاواصهدرويةلل!نمبأنهصوىالتص!

أءاجع:ومكلأأمدراوصموتكيةزالمررخيناختلان!أبضئاالقامرصبذكر:أ!دراوص)ب(

.الأ22ص

نافيهماركل،اكصاهت!قاموسعنهبهر.يخماصبهمحئلحليثرجردلا:يخبى)جأ

-..207،ص:أءاجعالصرىأصافيهيرابوليىفيدلنقديخبى

يخأ-مةعنللحليثصفحتعلةونحصيصبهالقامرصااقسامنالرغمعلى:بول!)د(

تحديدفيخلافمع5اصثهدأفالكماوكل،صبهعنفيهاحلأ!ثلا6الا،وامحماله

.591:991-القامرص:كلاجع،وامانالزمان

.واختصاربتصرت1027:272/الفدل)ه،
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)؟(.؟سبقهمنلريعةنقفئا

دانما،المذكورةالنصوصعلىتعقيبهفيالجانببهذاالقرطييكتفيولا

ضريعة،نقضآتلما:يقرلأنيصحكيف)":فيقولآخربعذاإليهيضيف

؟ا.حكماحكئاينقضهاثم،قبليمن

تامةكانتموسىشريعةف!ن4أيضتايصحلا،متمقاجئت)قرله:ثم

وعيس-،وفسادتناقضفهذا،يكمللاوالكامل،يتمملاآوالتا،كاملة

جمنمنهشيءولاهذاوليس،وفسادتناقضكلعنمبرأمنزه-اللاآعل!يه

.)8"كلهذلكعنمنز.هوبل،تجنل!

سباقوفي،مختلفةبصورةفكانالقضيةلهذهالطبريربنبنعليتناولأما

.!الحاتمالن!اتهممنثبهةويرد،الاصلاآعنيدافعربنفابن،تمائامغاير

العقائدفيخالفهماثموالالمجيلبالتوراةايمانهأعلن6لهجهةهن،بالتناقض

.والأحكام

بديانة!مخمدبعثفيالربانيةوالمثئةالإلهيةالحكمةربنابنبينأنوبعد

الانقيادالاأمامهمليىالعبادوأن،الحكيمةوالتثريعاتالخالصالترحيد

إلىماغللناسكانولو5:يقرله،الالهيةللمثيئةالمطلقوالتليمآالتا

للقائلوتلبيزة!،:لبكإنالئهأمورمنذلئامثلفيالغمز،إىأوالاغتمازالمثالب

لأنقصهاأجيءلم:وقالمرةبالترراةصدقأنه:أيضا.المنيحمما"عليهيقرلأن

السماءتبطلح!نىمنهاحرفيطللاانه:6لرلحفا:أيض!اوقال،لأنممهابل

أمتهعلماءوجدحتى،جانتاالتوراةونبذصراخامرسئخالفثم،والأرض

وجاءت،وسلفمتعبرتالعتيقةان:بخاهرينمصرحينقالواأنإلىصبتا

،.ا،نيياءكعبوسائرونواميسهاالتوراة6بالعتيقةيعنون،وظهرتالحديثة

الحواريين.وكبالإنجيل:ويالحديثة

وأصادهاوذباثحهاوختانهاوصننهااليهوديةوملاكالنرراةعمادلانما

.155صالحزرديعيةايكاب()1

!دانتأنهابهيقصدلعلهمرسىضريعةوكمالآنماعنالفرطىوكلام،21هـ0،الاعلام)2(

ائريعةكجيءوتعالتاركيدلهأ!نانإل،)يهمالمنزلةوللاقوامومكانهازمانهافيكذلك

.!عمديدع!الخاتمة
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ذلكاللامعليهالمسيحأهدرفقد،ومذامحهاوكهنتهاوأحكامهاوقصاصها

إلاختائاولا،حفهالاسبئاولا،أبطلهإلاعيذالهميدعفلم،وأزهقهكله

الاكاهتاولا،عطلهإلامذتجاولا،عنهانهىالاذبيحةولا،رفضهفيدمث

)1(.وف!ئقهفخره

المسيح!ان:)2(8،:121/متأيقصدعشرالثامنالفصلمتىكافيقال

السنبليفركونفجعلوا،تلامذتهفجاعسبتيومفيالزروعيينيسيركان

متأيقصدالفصلهذافيمتىوقال،ينكرهولمذلكيغيرفلم؟ويثلونه

التوراةسمقما:إصرائيلبنىمنحضرهلمنقالالمسيحان:32،-531/

منان:لكمفأقولأناأما،الطلاقكتابلهافليقدمامرأتهطلقمنإن:تقول

قدف!نهمطلقةتزوجمندان،للزناءعرضهاقدالزفاءلسببإلاامرأقهطلق

كفرتأوسحزثبمنيصنعفطتالقوللهذام!نكزايقولأنوللقائل-،فجر

لأ3الخصالبتلكأيطبقها)5(جاءهاأو)ولد!اقتلتأوأهلهاصضثاو

هذافيوقال-3فقطالزناعلىالطلاقأوجمادانما،ذلكيمكنولمفكيف

السن1ان:الثنزيل.قيقيلماسمعتمقد):4،:.5/38متأيقصدالفصل

نوئهخدكعلىضرلكمنان:لكمألولن!نيأنانأما،بالعنوالعنبالسن

.،تمنعهفلاشي!ئامألكومن،الآخرالخد

ولالىءابختانليسأن).:عندهمالمقدآوهر-أبرلى،فولىوقالأ

صراخا.الختإنبذلكفابطلإ،5:2/أغل"بثميءالنرلة

نهايةخى-بزعمهم-6يةالتورباثراعالمحأالتزاستوال!نصوصهذاكيف:6لول()1

!كلارصبهيحنلوفوالفصحعدليلةكان3عليهالقبضباننيدنصوصهم)نبل؟اجلامه

حينمافاربنابنأخطافقدا!تاناما!3؟يو،22لر،41مر265تأرواجع:طقرسه

رفضهال!يهوبولىانمنقليلبعدبخفهبهر.ماوالصواب،رفضهالمحانبهر

والنصبه،عجالهمعالظكانالمحبال!تيدفنصوصهمبالتيتحلقيخحاأما،وبطله

تنبملىيهدتنالمغذلك،منالنيض-علىبل)يه،روميمايخةبىرمنابنصاةالذي

وهو،وألفاظهاالنصوصكلواهرعدالرقوتوعدآ،وجوهزهاالريعةمنزىاليهود

.54،:11/37لر:ثلأ!ءاجعمرازاال!سةملما.المحهاجماجلهمنالديطب

.،ه:61/لو،223:28/أمربعا:كلاجع2()

كيرعفهومة.كلصةوهيبا،صلكنا)3(
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من!النيجددماوكذلك،مردودولامنكرغيرالمسيحمنوغيرهافهذه

.)؟(مذمومولامتنكرغيروالانجيلالتوراةصننمننقصأوزادأو،الس!نن

الاصشهادأصاسعلىالموضعهذايوقلاربنابنأن-اذا-الواضحمن

دانما-والتبديلبالتحريفالحكمئمومن-متىإنجيلنصرصتناقضعلىبه

التوراةضراءحعلىزادقدالميحأنعلىبهللاصشهادصحتهمفزض!ئايوقه

في!الاصلامنجىعلىبالتناقضللحكممجاللاثمومن،منهانقصاو

.والأحكامالحفانقفيذلكبعدمخالفتهمانموالانجبلبالتوراةالابماناعلانه

دليلآالموضعهذافيوالقرطيوا!زرجيحزمابنرأىالذكطالوقتفيهذا

أسطرسوىببنهابفصللا،متى)لمجيلداخلنصوصتناقضعلىواضخا

الروحآب!لهاالمكوبةالنصوصأنعلىبناء6ونبلبلهانحرلفهابزكدمما،فلبلة

تتناقض.أوتثعارضأنيمبهنلا-النصارىيدمكيكما-القدص

عن،النصالىمعهومنحزمابنمنهانظرالتىالزاويةاختلافإن:6مرلو

عندكنصبهرسياقاختلاتالىبالاضانة،ربنابنفهانظرالنىالزاوية

(لدماثرةقطرتوصيعإلىال!نفىوتمبل،الوقفهنااولأدىالنيهر،الجانبين

الجبلموعظةاطارفيجاءأمهبمعنى،النصهذاالىالمرءينظرخلالهامنالتى

منغفيرةجموعفي،-ه7:أمتنصوصحسب-!الميحألقاهالمتى

معانعلىتركزالموعظةهذهأن-النصوصصحتان-الواضحومن"الناص

القلب،وصفاء،والوفاء،والسماحة،الرحمة:قبيلمنوجميلةجليلةوثيم

القاصية،اليهودقلوبتليينم!نهاالهدفكان،الخ...السريرةلاخلاص

.)8"قلويهمعلىأثسلطةيةالماحدةوتخفيف

.2-30230ص،واللرلةالدبن)1(

الأمر:هلاتوضحاليانصوصبعضيلييخمااذكر)2(

منتمان"نقللا:للاوفيت!ثهسحعنما:العلاواتهـابروتطعا!صومك)نهاء)3

حكماصنوجبأخيهعلىكضبمن:لكمفافولأنااما،القضاهحكمبرببفل

جاهلأياةلهقالومن،الجلىحكماصنوجب"أحمقيا:لأيخهقالومن،القضاء

ضئاهعيكلأخيكانهاكوذكرتالمذبحإلقرلأنكتقربكتف!ذا"جهنمناراصتوجب

."قريانكفقربعدثم،أخاكفصالحاولأواذهب"المذبحكدهناكقربانكفاع

24،.5/21:أمت
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صحتان-أحكاممنالموعظةهذهفيجاءمابأنالقوليمكنهنامن

،آداتماتكميلهردانما،لهاابطالآأوالتوراةلأحكامنقضايعدلا-النصوص

،اجممالغايةالىالوصرلسبيلفيخطوةبل،السابقةالشريعةفيل!نقضلا

فرصالته،!الثهعبدبنمحمدالمرسلينوسيدالنبيينخاتمببعثةتحققتالتي

كانت،والرائعالرسالاتمنمتصلةواحدةسلملةفيألخيرةالحلقةكانت

امرأةورنظرمن:لكمفلالول6ماانا،قينلا:نيأنهسنما:ابصروفضالعنة)ب(-

صضويهلئهفلان"عنكوثقهافافتنهألكفرةصبباينىعيككانتف!ذا،قبهفيبهازنى

.92،:27أ5!مت.،جهنمفيكلهجدكيلقىانمنلكخبراعضانكمن

فلا،اليكمينظروالكيالاصفيكلرأىبركمتعملواأن!بثم5:الحفاءفيالصدتة)!(

كماالوقفيأمدكئقخفلاتمذتل!ذا،ال!ماواتفيالليأيكمعندأجرلكمبكرن

اخذواانهم:لكماقرلالحق،شانهمانصليعظموالوارعالجامعفيالمراؤولطيفعل

الحبة،فيصدقكلتكون،بخكنفعلماشمالكفعلمفلاقصدقتف!ذاأستاما،أجرهم

...4،:؟لم6أمت.8مجاقلكالحبةفيالنيوأبوك

فيتالمينالصلاةمجرنن!نهم،!كالمربنتكلونوانلاصبنملانا5:الصلاةفيالاخلاص)د،

ن!فا"أما.أنتاجرهمأخلواانهم:مم6فولالحق.الاسلبراهمالرارعوملكىالجامع

النيوأبرك،الحبةزالليأيكفىرضل،بابهاصبن!وافلقحجرنن!فادخلصلبت

.6(-65/)مت8مجازيكالحبةفي-سى

!جوههميكلحونف!نهم"كالمر!ةتبوافلاصشم!)فا5:الصوآفيالاخلاص)ها

صتن!نا6متأما،أجرهماخلوا)نهم:لكم6!ولاالحق،صائمونأنهملناصيظهر

الحفبةفيالليلأيكبل8بخعمثكلناصبطهرلكلبلا"وجهكوافلرأسكفادهن

.8؟ا:616/أت"مجاف!كالحبةفيكلىالذيوابوك

،نفكمتكزوالا5:بالروحيكأالاتصاوتفلب،الماد!كفيالنلوعنالابتعاد)و(

!روابل-يخرقونالرقونويقب،والعثالوصيفدجت-ا،رضفيكوزا

-يخرقراالارقون!تبولا.والعثالومىيفدلاحيث-الحاءفيكنوزا،ففكم

.21،:؟6/9أت،قبكيكرنكنزكبكزنفجت

لهلاعرضا،كنخلكطىلطمكمن5اللرجك:أملىالوالماعة!.!لحفوافمي)ز(

معهنبرصخركومن،أكارلها!كلهنلاسكنبصكباخذمجحمكانأرادومن،الآخر

قيل:أنهصححتم،نهنعرضفلااصترضكومن،فاعطه!لكمن،يلينمعهفيريلأ

أجلمنوصلوا،أمحدا.كمأجرا:ممفأقىلأنااما،مدركوابنضنرسكاجب

الأثرارعلىضحهيطلعلأنه،الصاواتفيال!ىابيمبنىلتصيروا،مضطهديكم

امت5؟اممأجرفايمجبهممنأتجمف!ن،والفبارالأبرارعلىالمطرهـنزلوالأنجار،

/5:93،46.
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أنالى-ابلامعليهمجم!يغاآالكرابالرصلمروزا-اللامعليهمبأبدايتها

فيوتعالىشبحانهقرلهنزلحينما،على.ال!شريةانعمةوأتمالدينكهكمل

ؤزصعثبغنبئغلعكنمؤأقضثدكنكنمكنماكضنصساآننؤنم):الوداعحجة

.الماثدة:13أ!دكئأآلانمفغفكئم

اليهجلالهجلاللهأوحىقداللاآعليهالمحبأنيحدثناذاتهوالقرأن

الحقيقولحيث،القوأعلىتخفيففيهاالتىالتشريعيةآالأحكاببعض

تتئئتاؤئضذخما):اسرائيلض!نحاطتاالمسيحلسانعلى-وتعالىسبحانه

ؤجفنكرغفبنخنم"خثرنمآلذىنغضننضمؤياجلآلئؤزفةبفيذئ

.،05:عرانيهلاؤأطعغونيآفةتائفوازئ!غينئايؤ

وطنيانهمظلمهمبسببالأصلفيعليمحرمتقدا،ضياءهن!وكامت

قاذوايخ!يق)قبقي:وجل!زالمرلىيتول،الثاكنةالمنحرفةوصلوكب!مهم

فيؤأكب!آثإبخويمضحبليغنؤبضذفيكنم!جندء(جفتغفعنمخزملا

يفنمبفكيملىؤأغنذتايآننلإ"آلئاسانؤل!ؤكهنمغتة!واؤفذآلنينؤا

.161،،16.الناه:11أيعماغذاتا

اعمالفأذاهمجمرثةال!نصوص!لىنطروامعهومنحزآابنانوالحلا!ة

الدائرةفكانتربنابنأما"والتعارضبالتنا!القولالىبالمقارنةفيهاالعقل

دحضمنالية-سميماعلىللندليلالنصوصفاستتهضاتساغاكثرعند.

بهابؤمننصوصخلالمن،!عمدالاصلامنجيالىالموجهالباطلآالاتها

-عندمعالمهاسشضحوالإلزامللأفحامطربفةوهي،فداصنهاوش!مدالخصم

وتعالى.سبحانهولثاءانقادآمطلبفيالغزاليحامدأبيالاصلامحجة

:المعمدانبيوحناالمتنلقةالقضايا)ب(

يوحناحولبينهافيماتئناقضمواضعثلاثةمتىانجيلفيعلماؤنارصد

الجديد:العهدفيؤمكانةقدرذاتشخصيةوهو،المعمدان
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ففي،واحدةعبارةداخلتناقضاحزمابنفيهيرصد:الأولالموضع

ولدتهممنبينيظهرلمانه:لكمأقرلالحقا:النصيقول11،11/أمت

أعظمالسماواتملكوتفيالأصغرولكن،المعمدانيوحنامنأعظمالنساء

منه")1(.

فيهم،الدهرمصي!ب!ةترواالفصلهذاتاملوا):تعقيبهفيمحمدأبؤيقول

فلاحه:لرجىبمبهلنطىولالمولهأنيمكنلاومولآ،الأعداءعحونو!رة

الصغيرأن-زعمكما-كانداذا،يحيمنأضرفالآدميينفييولدلمأنهأثبت

فهو-السماء-ضرورةملكوتيلخلمزمنفكل،يحىمنكبىالمدملكوتفي

31الهوصهنافما،مزمنكلمنوأصغرأرذليحعىوأن،يحيمنافضل

شيتاقطالمسحقالماوالله13الدينفيالتناقضهذاوما13الكذبهذاوما

فلقد-اللعنةعليهم-ونظراؤهمتىالكذابالاقالهاوما،الرعونةهذهمن

.)2(بالدينوالاستخفافالرقاحةغايةفيكانرا

إلىفيلجأ،التناقضهن!تبرسالمقدصللكتابالتطييقيالفسيرويحاؤل

يوحناحياةبينيسوعالربقارن05فيقولمموهةوألفاظمبهمةعبارات

بصورةحبلالهفيثهكرضالبئرمنأحديتممفلم،الجسديةوحياتهالروحبة

المرجود-شلكللص!يكونالآتياليماواتملكوتفطولكن،يوحنامنأفضل

الذكطوالعملالمسيحوعرفوارأواقدلأنهم5يوحنامنأفضلروخيميياثبه

.)3الصلينبعلىكمله

النى،بحينبوة!كسألةيتعلقتناففتاأبضاحزأابنفبه-سعدالناني:الموضع

موضعفيمنىيثبتحينفي،النبواتخاتمةكانت6مها11/13.أمتيذكر

ت!بتالجديدالعهدفيأخرىونصوص،بعده6لياءوجرد231/34،آخر

أبضا.ذلك

النخالفاءمنرب-رهرالحيلا-!ك!الانجلونخةانطيفيالنبرنخةنصهلا)1(

.ضىيأا

ببر.بضرت0285؟/الفصل)2،

لاالي،ايألفاظالمموهة"المضمونالفلرفة:فبم6!همهكة8096-ا!يفي!ي)3(

.الاطلاقعلىنهابفثدةالقارىايخ!ج
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الأولالموصعفيحزمابنأوردهالذياللفظمعهناوقفةمنولابد

ألفاظمعينجملاأنهاليهيخيلقدايهولىللوهلةإليهفالناظر11/13،،أمت

الحالية:النسخ

،،مجييلىمتهاهاف!نونبوةكتابكل5:لهمقالالميحأنحزآابنعندفالنص

آخرهذاعلىفهو،نجيالنهايةبعدليساأنهاللفظهذامنحزمابنواصتنتج

قالالمشحأن23،34/متأيقصدمىانجيلمنعثرالرابعالبابوفي،الأنبياء

بأنكذبفقد،وتصلبونمنهموصتقتلون،وعلماءأنبياءاليكمباعثانا5:لهم

بعدهكانندبأنهمفر!نيوالنصارى،البهالنبوةومننهى،الأنياءآخربحى

فيلوقاذلكذكر،صيصلببأنهوأمنر.أبولرغبولىالىا-لىنجئاوانا،نبياء)1(،

المسحتكذيبعلىحصلوافقد،،11-2101/الرصلأعمالأبقصدا،فركيى

.)2(كفابةهذابحضوفط،قولهفي

في!هاف!ن،صرإحهحتيا-أنيو4خصبم!ع!مأفيأعكنةوانالحال!هوألفقا،لتخ

أبغ!ركهالذىالصريح؟للف!يلقكلبرن!ربطبصورةالميحنىهظمنه!مما

!حتادو!لناموععاللائي!ياءيملأق5!هكطالبروقتلأمت!يةالنخةفلفظ،حزآ

الريتفاتا5:الحيل!-!حابألامج!قوأطميالكصيرنيخةوفي،تنبأوا

*ئدءفجعيع5:املامولييهةالنخةوفي،،يوحناظهورحتىجميتاتناواوالأنبياء

في،الى"لفظأنالواضحومن،"يوحناحتىالشريعةوكذلكتنبأواقد

الغاية،انتهاءيفيدان،ايهخرىالنخجميعفي،حتىأولفظ،البروتتانتة

النسخةانبل،حزمابنأوردهالذيعينهالمعنىوهر،المطافنهايةالىوالوصرل

الصابقبوحناجاء،:فنفولالنحلبلهذابؤكدكاالنصهذاعلىنعلقلا!لولببهة

ا،نيياءلآخرخلفاكان"القديمالعهدزمنليتمالميحأمجيءيبقالذيايأ

3/23ملا)،الن!ردلياالي!كمأرصلهاللاأ:الأخيرةالنبرءةوحقق،ملاخي

به،وختمهااليهالنبرةانتهاءبهالقديمالعهدآاتمانجمعنى،)1/114،3متىوراجع

.حزآابنقالهماوهو

يدعىالنيوسانبرفابا:وهم،ومحلمونايخاءانطثيةفيكانأنه،31؟/ع11يذ!كر)1(

.وضاول،الربعرئىهيروثوسمعترمىالذيوشاين،القيروانيكيرصولر،نيجر

عنهاالحديثصا-ميأخرىزاويةمنرلكنالموضعهناربنابنتاولوقد،1/028الفصل21(

فريا.

الكلاشليهة.النخةمن67ص)3(رقمهاثى)3(
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بينتناقضتا(والباطلالحقبينالفاصل)صاحبفيهيرصد:الثالثالموضع

،لبروتستانية:لل!نسخةوففا،14-313/أمتالأوليقول،متىانجيلفينصين

نعهيرحناولكنمنهليعتمديوحنا!!لى،الأردنالىالجيلمنيسوعجاءحينئذ)

فيقرل-الثانيالنضأما..،اليةتاتيوأنتمنكاعتمدأنمحتاجأناقاثلأ:

مناثنينأ!صلالمحباعمالالجنناسمعيروفلماأأما2-3،:إ/اأمت

اضطرب5:فيقؤلالخزرجييعقب،آخرننتظراملآتي-ايملهوقالتلاميذ.،

الن!-وهو-يوحناجهللنايبينوأخرىلعشى،يؤحنااحتياجعنمجبهبمفمرةمتى

."عيسىمجممة

عاولة،لمقدصالكنتابقاموصفيوأيمتا،المقدسللكتاباتطييقيالتفسيىوفي

فيبهزفييوحن!يناأنملخصها،للمسيحهذايوحناصؤالوتبريرلتفيىساذجة

الوخةيؤاملأعصابهعلىوطنت،صبر.ونفدقلبهاضطربالسجنغياهب

.)8؟أمر.منللحققتلمديهوبعت،المسحأمرفيفتثكك،والقيود

أ!رالمسحأنت-فيعمونفيما-ا،ولهالنصتبهملةفي،ن،صاذجةعارلةوهي

روحعليهفزلمنهاخرجوحبن،النهرميا.فيبالفعلونزل،يوحنايعمدهانعلى

ئرفيتبهلملىكيالحييبابنىهذا:يادىالسماءمنصوتداذا،حمامةهينةفيقه

يوحناأأمابزعمهمحدثقدهناكانف!فا،،:31517/مت:أيراجععروركل

الثكل؟ا.بهلاالمحفيتثككنيعندهموهوفكيف

وفلةبانكوصفهممعوانحلبلالنحر3سلطةالنلامبذاعطاءفضبة-ج

:الاكلان

اتلاميذقدرووخ18/118أمتنصأنلاحظحينا،حزمابنمنجميلةلفتة.

6دولالحق":التلافينحاطتا-بزعمهم-المحلسانعلىبقولهعنهايعبرلمهحرجة

،هالماءفيح!ايهرضفيحللنموما5الماءفيزيطا،رضفيربئما:لكم

ذا،سافلينأصيلالاالتلاميذهولاهككافةينحد!0،2-1791/أمتانحينفي

يلىبهجي."ئلمابالصرعمصابصىمنلمجىروحاخراجمهمةفيالتلاميذفصل

الكائوليكية-كمإبئفقالفئلهمصببعنسالو.،الشريرالروحوطردالميح

ابنوعد.،)يملأ!كثملقلةا:الحياةكتابالاميلونخةالئطبيقيالتفيرونخة

.145حمااطزرجيعيلةأيكاب)1(

.7091ص،1875صالمفدسللكنابالنطيفيالقبرلراجع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقدالغالمسلمينعلماءجهود053

التلاميذ،علىوطأةأثقللفظهافيأتيالبروت!تانتيةالنخةأما"لثككما:حزم

.")يمانكملحدم5:بقولهتمافاالإيمانالمسحعنهمينفيإذ

وهم،بالص!ئهعليهميثهدكيفا:قائلآالتناقضمذامنحزمابنيتعجب

فيحرموهماكلأنفيالربوبيةرتبةوولاهم،الإلهيةخطةولأهمقدأنهمجكون

فيحلالأكانالأرضلىماحللرهوكل،الماوارتفيحرائاكانالأرض

فيهأوسالمدماغهقنالتناقضنيأتيوهلهذا؟امعهذايجتمعفكيف؟!السماوات

بفهوتعوذ،متلاعبعئارواخزاع،كاذبأفاكترليد-والله-هذابل؟!يسيرةآفة

.)1("الخذلانمن

جاهلبألهبقليلبعدهاوصفهثموالتحريمالتحليلحقبطرصاعطاءقضية-د

ومرائي:وضيطان

أصطرصوىبينهمايفصللامتى)نجيلفيفصينبينهائلأتناقض!ئاعلماؤنارصد

المراتب،أعلىإلىبطرسيرفعأحدهماانفيالابقالعنصزغرارعلىوهما،قليلة

الأولفالنص،الشيطانوساواةوالرياءالجهلحضيضإلىبهيهريوالآخر

الكاثولييهة:للنخسةوففا-بطرصنحاطاالمسيحلاقعلىيقول!ا169/أمت

،الحماواتفيربطالأرضفيربطتهفما(الماواتملكوتمفاتيح"وصأعطيك

.،الماواتفيحلالآرضفيحللتهوما

6سحبا):16،23/أمتلبطرصالميحفيهيقولبقيلبعد.الانيوالنص

التفيرنسخةوفي،ضيطانياعنياذهب:البروتتاتتيةأفيشيطانيااؤرائي

حجرليفانت،ضيطان،ياأماميمناكرب:الحياةكتابالانجيلونسخةالتطبيقي

لا،قك:البروتتانتيةأفيالشرأفكاربل،افهأفكارليتأفكاركلأن،كرة

بأمرربلكهبأمررلاتفكرلأنك:الأخرىالنخوفي،للناصبما!!ص

.،أثأص،

علىوطآأخفنصهاجاءحزآابنعليهااكمدالتيالنخةأنالعجيبومن

دانما،تعالىكهممزضاةجاهلف!نثا،تعارضنيولامخالفيااتبعني):هكذابطرس

هذافي5:قاللأال!نصينتناقضعلىحزمابنيعقبثم،الآدمنمرضاةتلري

-سوأتاناذكر.يكر.ممايبههماكبعضومنقتليلدهانه-قتهعلىالفصل

:عظيمتان

!ي.الحنصرفيجزئااخرىمرةالموضوعلهناحزآابنتعرضوقد،1293/الفمل(1)
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خطةوولا.،الماواتكفاتيحالنذلأبطرمى،باطرةإلىبريءانه:إحداهما

كانالأرضفيحرمهماكلأنمن-لهثريكلا-وحدهافهلغيرتجوزلاإلهية

.السماواتفيحلالاكانالأرضفيحللهماوكل،الماواتفيحرائا

اما-"الرلوييةخطةلهوتوليته،الماواتبمفاتيحاليهبراءته)ثر-أنه:والثانية

قال-الصفةبهدةوجلعزدونهمنفرذاداما،والتحليلالتحريمفيتعالىفهثريكا

لا،لهتعاكالففهكرضاةجاهل،لهمعارضمخالفانه:أذابئ،الوتتفيله

الآدميين.مرضاةالايلري

الايبنيلاوولاذ،الأول)؟(فيخرقلقدالآخرةفيصدقكانلئن،فوفه

،الناصالابزضاةيدريلا،لهنحالفا،تعالىطهكرضاةإ-جاهلأ!انسائاتعالىفه

رئل،نجئنرأ3؟اوكبكفانحابهينزألاصقههذ.فن)ذ؟الأبدلواةهذ.لان

ئاقطالمحعللامهووفه"الثافيةفيكذبلقدا،ولىفيأصابأوصدقكانولثن

الكلاآلهقاليعد!نهوما-تعالىفهخلقضركافرمقالةلأنها-الأولىفيتذكروا

وعليه،ضا.-وجهه)باطرة(الكافراللحينبهكثهد"حقكلام-ولفه-فهو"الثالي

وغضبه.خهصف

منى)فيلمنعئرالثامنالبل!فيانجمرفا6لنا:ثالثعجبن!

هاهنا-بهاالق!لفرده-الحطةهذ.في(أباطرةعأثركالمحان،18/18أيقصد

برفرةاليهودعل!يهدلاالذىالكافرالسارقجملتهمومن5تلميد!كرالائىصانر

كانالآرضفيحمرتمو.ما5:لجميعهمقلاوأنه،)؟نهمأخذهاثرهتاثلاثين

ليتفيا8السعاواتفيحلالأكانالأرضفيحلتمو.وما،المأواتفيحرائا

ثيئابعضهمفاحلذلكمنولاهمفي!مااختلفراانالحاليكونكيفا1صعري

أهلهايقعلقدا،رضى"؟اوفيالماواتفيالحلايكونكيف؟اعنهماخروحرمه

مئا.وحلجرمةوفيصفلفيالفلةهزلاءمع

تحليلمن4محظمخلاتوايأثهاسبحان:قلنا،يختلفراأنيحوزلا:يلف!ن

انالاذلك؟طىرضوةثرهئاثلاثينوأخنه5ايهودإلىأتليمه،)صلامهيهوذا

لئرؤخزئواؤ!فنمآيخقضكأةك!ؤنجغئوأا:جلالهجلنربةنه4الكنبانجنلق:اي()1

.؟(.،)*نطآ:.ك!ئوتغظؤتفكص!تخدنضيقؤجملبؤنتتنجى

الرصطأالمحبموالبردالربحمقهاوالننمللأبلتغدضبراوخبمنخظرة:الكنف)2(

.018اعى

الاصخريوطي.يهوذااثعلقةالقضاياعنالحليثمتقلكصرفيقيلبعدصاتي)3(
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انهيوئيهاأنقذزقنإنقلعمري،اياهاولا.أنبعدالإلهيةخطتهعنعزلهكان

حفا:الأرذالهزلاءعندالمنزلةهذهرذلتلقدولعمري،عنهايعزلأنعلىلقادر

لر:والثهااالثهتعالما،مزونةبلاعنهايعزلونثم،فيهخيىلاومنالئزاقؤليها

عندروحذيبكلوصعق،العلىالعماواتوخرت،دكاوالأرضالجبالدكت

الركيلى.ونعمالثهوحبنا،بكثيرذلككانلما،الخساسهزلاءكفرسماع

لهما:ثالثلاوجهينأحدمنالقرلهذايخلوولا

مجرمونولاشيتامجللونلا،الخطةهذهالمو4لينوالتلاميذباطرةأن:أرادأنهإما

نأ:قبلذكرناالذيقولهفيكذبفقدهذاكانف!ن،وجلعزالثهمنبوحيالا

لأن،11/13،متأبقصدالسلامعليهمازكربابنبحميالىفمننهاهانبوةكل

.القولهذأكلىأنبباءهؤلاء

والتحليلالتحريمفيالحكمابتداءو،صحابهلباطرةجعلقدانه:ارادأنهلاما

شيئاحرموامتىأنهم:هذاعلىفيجب،تعالىافهمنوحيبلاأنفهمعدمن

ق!ن،لتحليلهماتباغاافهحللهشيتاحللواومتى،لتحريمهمإتباغاتعالىفهحرمه

غلىحكائاصارواقدالأوغادواصحابهباطرةوترى،خفلخطةف!نهاهذاكان

.)ا"،كلهلمهذامنتعالىلثهوحاشا،لهم-تابغاوجلعزصاروتد،تعالىافه

الخزرجيعبيدةأبوأما،الصائبةوانتقاداتهالرائعةب!تحل!يلاتهحزمابنهوهذا

الجأتهلد-أندلسيلمسشىجراب!هرصالهالأصلفيهوالذى-كابهط!عةأنف!بدو

فعيكتفيهوفها،عليهاالتعقيبفيوكذلك،الصوصللرادفيالاختصارالى

جاهلاضيطائايكونفكيف):قائلآيتساءلبانمعناالدكياالموضععلىاقعقيب

النصوصالحزرجيفنيقتبىبدورهوالفرطي،)2"االماءأصاحبويطهعه

هلاعلىالتثيدصوىشيتاعند.منوريدولا،عليهاالموجزوالنعقيبالمختصرة

الفصلفيالباحثذكرهأنصبقمايؤيدهلاأنضكولا،)كاالتناقضفيكاية

النقديةالحركةبنجمكلعطماوتأثرهمابالحزرجي.،القرط!تألرترجيحمنال!ابق

.أفدليرنثلاشموأنصيمالا،حزمابنعمدابياللامع

:0201،23/أمتفيماعلىتعقيبمافيحزآابنأورد.ماالموضعبهذاوي!تصل

.1/286-287الفصل)1(

.155صالحزرجيعدةا*مميكل!)2(

.021عى5الإعلاأ:رراجع)3(
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عنابناهايجلسأنفيراغبةالميحإلمماجاءتزبدىابنيولعقوبيوحناأمأنمن

هوبل،بيدهلي!الأمرهذابأنأجابهاالميحوأن،ملكوتهياويارهالمسيعيمين

.عبادهمنيشاءمنعلىالثهبهايتفضلاليهةمنحة

تناقضهزاوية،النصهذالنقدحزمابنم!نهاافطلقالتيالعديدةالزوايابينفمن

فعلمنوتمكينهلبطرصوالأرضالسماواتمفاتيحاعطاءمنمع!ناالذيالنصمع

كيف:)"(كعنىذاك؟معهذاينسجمكيفإذ،السماءفيالذيالآبيفعلهما

جلوصمسألةفاييثأننفسهالميعيستطيعلاحينفي،المنزلةهذهلبطرصيكون

13الملكوتفيوشارهيمينهعنزبدىابني

الاصخريوطي:بيهوذاالمتعلقةالقضاياهـ-

الاثنىالمسيحتلاميذأحد-الجديدالعهدنصوصحسب-الإدخريوطييهرذا

نأوبدهي،عظمىصلاحياتومنحهمكبرىعطاياالمسيحأعطاهمالذينعشر،

نصرصتؤكدذلكومع،المنحهذ.منونصيبهالعطاياهذهمنحظهأخذقديهوذا

وبهانليضرباعدالهالىواسلمهالمسيحخانقديهرذاأنذاقهاالجديدالعهد

علمالناالتبا.لفنتالعجبةالمفارفةهذ.،ثرهناثلاثينمفإبل-زعمهفي-وبصلب

متى:المجيلفيموضعينخلالمنفيهاالتاقضورصدواا،جلاء

الاثنىتلاميذ.ودعاأ:يقولحيث4،:0/11أمتذكر.ما:الأولالموضع

مرضكلمنالناصويثفونالنجسةا،رواحبهيطردونصلطائافأولاهمعر،

،بطرص:لهيقالالذىسمعانأولهم:عثرالإثنىالرصلأسماءوهذ.،وعلة

فنوما،،فبىثلماص،ففلبش،أخو.وبوحنا،زبدىبنفيعفوب،أخر.وأندراوص

جابيومتى:الحياةكتابالانحيلونخةال!تطبيقيالتف!يرنسخةأفيالفارومتى

تداوص،الملفلباوص:البروتتلأشيةأفيونداوص،حلفىبنفيعقوب،،الضرائب

:الأخرىالنخأفيالغيورفمعان،)2(يعقرب،بنيهوفا:حزآابنوعند

ذاكالاصخريرطيويهوذاالكنعالي،ث!معون:حزآابنوعند،القانوىصمعان

.592/؟الفصل:جعابر(1)

اماثوييهةالنخةهراثىومن،مىعنانقلفياخطاحز،ابناناحدياليخطرفد)2(

.وأخرى"قلاوص:هوفرة،ا،تاجلمصاثرفينحتلفاجا.قدكرالحاديالاصمانتوكد

واحدثخصانلاثةا،صماءتكونانباصتادوتحزف،يعتوببنيهونا:وثاثة،باوص

رقمبهانىهـقارن63ص)4(هاثى:رواجع،الاصمهنافيوالترثواتفاربوتركد

.902ص()15
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.اأسلمهالذي

أنه:جهةمن،عظمىوداهيةكبرىطامةحزآابنفبهبرىالذيالنصهوهذا

الأرواحعلىسلطائا-كلهمباصمائهموسماهم-عضرالاثنىأولنكأأعطى

يدعولمالاصخريوطي،1يهوذافيهموصمى،مريضكليبرؤواوأن،النجسة

أخذوهحتىاليهود-ذلكبعد-عليهدلالذيهوبأنهصرحبل،وجفاللاشكال

افه-لعنهم)؟(-وكذبوهبهواصتهزؤواولطمو.بالياطوضربره-بزعمهم-وصلبره

منمرضكلمنوالابراءالجنعلىالسلطانهـلعطيتعالىاظهيقربانيجوزفك!يف

عن-انجيلهفييوحناقولامعهذاذلث!؟بعدهـلكفرعل!يدلالذكطهوافهيدري

ماكليخطفكانوأنه،صارقاكانكورالم!يهوفاان-باطنهوخبثيهوذاصرقة

أصلآ:نالثبلاوجهينأحدمن-ضرورة-بدفلا،)2"بهويذهبالمسيحالىئفذى

وخبثيهوذاسرقةمنيوحناعليهاطلمماعلىاطلعالمسيحيكونأدةإبا!ه

،)"(الناصوبينبيةوثلصطةوجعله،المعجزاتالآياتذلكمعوأعطا.،باطنه

نهذه-السماواتفيومحللآمحرقاالوحرمحل!مايخكون-ومجللمجرآأنلهوجعل

هذاوليى،يدال!ديقروصخرجمة،يستحقلاظنوصديم+)5(بالكفاروترفغ،مصه

خر.فيهمنوالهصفة

عظيمةفهذه،غيزهعرفما-!رقاجتلاية-!قلملغعلىضىيكو!أو8

إ6"أ!احفأيعتقل!اوممنالقصصهذ+عنئاحمق!شع!ك!ءخالقمامجهلالهمن

91،38/أمتفيجاءماالقرافاالدينوضهابحزمابن!تاول:الكيالموضع

بعدبننظرهمالذيواثوأبالنلاميذمصبرحولبطرصصؤالعلىالمسيحاجابةمن

:!الديحل!لنعلىامالوليرانصيقرلحيث،قلموهاالتىالجامالتضحيات

-مجد.عرضعلىالانسانابنجلسمتى،تبتمونيالذين6شم:لكمأقولالحق)

اسباطلتدينواعرضتاعشراثنىعلىايضئاأشمتجلسون-ضيءكلمجددعندما

27.و26ترواجع()1

هـموحنا.مي)صليبينتناقضئااعتار.يمكنهناوعلى،6،:124/أيرل!)2(يثير

الخ....النبةالأرواحداخرجالأمراضضفا.منانصبلايةفيالمذكورةوهي)3(

العهدفيبههـملقونالتلايذبهيعرفاللىاللقبهووهنا،رصولأجحلهيلاثارةهنه)4(

كله.الجديد

ماتهم.ورفعلانهماعلا.الى)5(

.1/275)6(الفصل
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.6عثرالاثنىإصرائيل

يهوذايكونلاأنضرورةيتلزم-حزمابنيستنتجكما-النصفظاهر

اثنيعلىمجلسون،تلميذاعشراثنالأنهم،والتثريفالوعدفيداخلأالإسخريوطي

يهوذابانيخبىبنفهمتىكانواذاسبطا.،عثراثنىليدينوا،كرسئاع!ثر

ثرهئاثلاثونقدرهارشوةمقابلالمسيحعلىاليهودل،الذجماهوالإصخريوطي

ولمجرئايرتكبلمأنهمعناالذيالنصظاهرعلىفيترتب،،لأ2614:6/أمت

اصرائيلبنيليينالملكوتفيعرشهعلىصيكونبأنهالمسيحأخبراذ،اثئايقزف

التلاميذ.بقيةشأنذلكفيشأنه

ننعارضأ191/28النصظاهرمننسنفادالنيالننبجةهذ.أنحزمابنبؤكدثم

الثخصعنمتح!ئا!المحلانعلىآخرموضعفينفهمتىإنجيلفيمامع

عنالانانينلم،ابنالذيالانسانلذلئهالويل25:5،-26124/صيسلمهالذي

هر،انا:صيلمهالذيبهرفافأجاب،لهخيرالكانالانانيولدلمفلو،يد.

-حزآابنفي-رأي-إلتعارضهذاعلىويزتب،،تقولماهو:لهفقال)؟"؟رابي

،لليهود!المحبتسليمذ!بايهوذاارثكابعدآمنالأولالنصيفيد.ماكذب

)حداهمامنلابد،يهوذابينهمومنللتلاميذالمذكوروعد.فيالمسيحكذبأو

.)2،بالضرورة

يهوذابحأننفسهمعمتىتناقضتث!يدعلىاقتصرفقذالقرافيالدينضهابأما

أحدممتوعدثم"والزعامةبالفرزكلهمللتلاميذالمسحضهدحيث،الاصخريوطي

.)3والهلاكبالويل

يهوذاخيلأمةالقبرآيفسرك!اذا:قويتا،لاهنايثورالجزئيةهنهمغاثرةوقبل

ل!ابالنطببفيالنفبرأصحاببفولهماورأولالننمج؟الاننوملكه

يشطر-التلايذ-كدربهوفاكلنلقد،؟يرعالربي!لمأن2-عوفاأرادلماقا5:المقدص

توقعيهوذاأنفيثكولا،رومافيع!نهمبهايخلعصياصيةثورةفيالمييحيثرعأن

الميحفي-حكرمةهافامركزائعطيأن37!35-0/1مرانظرالتلاميذأكباقي

ياولىكانالذىالطيبلكيهامريميسوعالربامتدحعندماولكن،الجديدة

ومعلمي.صدي:مفاهاعبريةلفظة()1

.1/792الفصل:يراجع)2(

.181صالفاخرةالأجوبة:يراجع)3(
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بل،صيا!ميةأوأرضيةليستالمسيحمملكةأنأدركلعله،:26613/أصتصنةأجر

،يسوعالربباتاعهيتحققأنيمكنلاوالمركزللمالجشحهأنفوجد،روحية

.)1(الدينيينللقادةو!ترضاءالمالفيطمقااصلمهلذلك

يهوذادافعالماديالجثعيكونأنبثدةفينفيالمقدصالكتابقاموصأما

منبدلأ،ضخمماليمقابلعلىللحصولفرصةلانتهزهادالا،جريمتهلارتكاب

القاموسيحتحرضثم،درهتاثلاثرنوهو،متىيذكر.الذيجذاالزيدالمبلغ

يهوذاخيانةبانالقولالىالنهايةفيليخلص،جميقاللاهامستبعذا،أخرىتبريرات

جميعوأن،غامضاصزا-ونقاضونقدتحليلمنلهتعرضتماكثرةعلى-زالتما

الحدصبابمنالاتكنلم-.ؤالتهويلالتهوينبين-وتبربرهاتفسبرهامحاولات

.)3"الفامضةالشخصيةلهذهالكاملةالصورةتقدمولم،والتخمين

-المقدصالكتابقاموسألفواالدين-كههموكبارالقرمعلماءكانف!ذا

يهرذاودوافعضخصيةفيالكبيربالغموضالصريحالاعزافمذايعزفون

افهرحمهمعلمائناحكمصحةيزكدفهذاكذلكالحالكانافاالإصخريوطي،

الثخص.بهذ!اثعلقةالنصوصعلىبالتناقض

التفسيرأصحاباليهأضارالذيالنصالىرجعتحينماأنتيجداوالعجيب

مفابلدنبولامناعابتظرونكانواكلهمالنلامبذانعلىبهواصندلواالنطببفي،

عنيتحدثوجدته0/1:35،37أمرالصالىبىجعتحيفاللميح.اتباعهم

يمي!نه،عنواحدمجد.:فيمجلابانالميحمنزلدىابنئوبوحناليعقوبمطلب

الكتابمفسروايزعمكماديوياعطاءيطبالمأنهماهناومعنىيار..عنخرواي!

لتفيرساقو.الذيالتبريرينسفوهذاأخرويا.عطاءيطلبانكانادانماالمقدص،

الاسخريوطي.يهرذاخبانة

الىوبنطلعونبشظرونكانواجمبعاالنلامبذبأنكلامهم!حةبافزاضوأبضا:

جميععندمبررهاوجودمعوحد.،يهوذامنالحيانةوقعتفلمافااللنيويهالجد

لوقوعها؟االمبرركانهذاأنصغانالتلاميذ،

كثر؟أآفق!مرتبنءالميماعة-و

آالكراعلمارنافيهارصدالتيالمراضعمعالثائمةالجولةفيالمطافخاتمة

.5691صالمقلىللكتل!اتطقيالنير)1(

.1901:؟98.صالقلسالكابقاموص:يراجع)2(
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الابينهمايفصللابنصينيتعلقالموضعوهذا،متىانجيلنصوصبينالتناقض

،مرةءالميبمسامحةيأمر،18:1517/أمتانحزمابنلاحظفقد،قليلةاصطر

ظلف!ن،كلهاالجماعةإلىأمرهيرفعذطاوبعد،عليهالإضهادبعدأخرىمرةثم

خط!اذا5:ال!نصيقول،الفرائبوجابيالوثنيبمنزلةصاروعنادهببغيهض!كا

يسمعلمدان،أخاكربحتفقدلكسمعف!ذا،ووبخهبهوانفرداليهفاذهب،أخوك

وأشاهدينكلامعلىبناءقضيةكلفيئحكملكي-رجلينأورجلآمعكفخذلك

،،الجماعةبخبرهفأغيئم:حزمابنأعندبأمرهالكنيسةفاخبرلهمايسمعلمف!ن-ثلاثة

فليكن:حزآابنأعندوالعثاركالرثنيعندكفليكنأيفتاللكنيسةيمعلملىان

.،،والمتخرجالجوصيبمنزلةعندك

يا):قائلآالمسحصألبطرصأن22،-18121/متيذكرقليلةأصطروبعد

3مراتأصغ؟لهوأغفرأخيالييخط!مرةكم،،صيدييا:حزآابنأعندرب

ابنويرى،،مراتصبعمرةسبعينبل،مراتصغلكأقوللا:يسوعلهفقال

كالوئنىيصبحالثالثةالمرةفيالمسيءانمنالأولالنصفيمايناقضهذاانحزآ

بب!نهما.الجمعبمكنولا،الظالمالضرائبوجابي

--لوقاانجيل!ي:ئانيا

نصوصلينالئناقضعلىثاهدتاوذكر.الحزرجيعبيدهأبورصد.وجدموضع-

وفيا:لوقاقالا):يقولا،اطديدالعهدفيالتناقضعنحديثهاطارفي،لوقا)لمجيل

مريم،ياتخافيلا:الملاكلهافقال"فهمنالملاكجبرائيلأرصيلالادصالثهر

،بوعونسمبنهابتاونلدمنستحي!لنانتوها،كهعدفعمةوجد!فدلأنك

ئم،1:26،03/ألو،،نهايةلممهبكونولا،ا،بدللهبعفوبببتعلىوكلك

بلاأي-وصالهميهتامذلرلآييلاطىالىخمليسوعان-لوقاأي-ذلكبعديذكر

يشتكونوالكتبةالكهتر،صاءووقف،بثيءمجبهفلمكثيربكلاأ-يوعبيلإط!

.،01-239/ألوباضدادعليه

بصفهوالآخر،عظبناملكا!بوعيحعلالنصبنأحد،نهننافضوهذا

فقدرأيكمعلىأما،مطلفايتحققلمبهبثرالذيائفكهذاانثم،ؤالمهانةبالذل

هذافيوقولكم،مهانةولاملكغ!رمنتعالىكهرفعهفقدرأيناعلىوأما،صلب

الانجيلفيأقحمتوالأحبار!عىيينتجريمحاورةانثم،لهاصللاكله

أيخاطببئ!فا،ولى3الماءمنالمنز4لالاغيلفيخلهاأثيءفأى،اقحائا
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.)1(6منزلغيىهذاانتقطعانالقسيى،

يوحناإنجيلفي4ثالثا

ب!برازيتصلفيما،النقديةالحركةعلماءجانبمنكبيزااهتمائايوحناإنجيلنال

هذافيمتى)نجيلبهحظيبمامجظلمذلكرغمأنهالا،نصرصهبينالتاقضمواضع

وأبرزوا،علماؤنارصدهاالتيللقضاياالتاليالعرضمنصيتضحكما،المفمار

لانها:الرابعالانجيلنصوصتناقض

يوحنا:المجيلمطلعفيبالميحتصعلقتنافضات)1(

فيالتناقضابرازعلىوحرص،يوحناانجيلبمطلعفائفااهتماقاحزمابناهتم

بانهيوحنا)نجيلحزمابنبهوصفماالىيرجغهذاولعل،الأولىفقراتهنصوص

.)2(،رعرنةوأتمها،تناقضاوأشدها،كفزاالأناجيلأعظم"

النخألفاظمعتتطابقتكادبألفاظ4،:11/أيولاجاءمابردحزمابنبدأ

في"قيهكلمةفاول):ذكرهكلا.صبقيوحنا)نحيلوصفأنبعد-يقول،الحالية

،الأشياءخلقتبها،الكلمةكانواطه،افهعندكانتوالكلمة،الكلمةكانتالبدء

وأتمصخقابأعظمسمعفهل،فيهاحياةهوظىفالذي،شيءيخلقلمدونهاومن

وتكرن،افههيالكلمةتكونكيفا11وقلالهفوالملعونالكلاآهذامنتناقضا

حياةهوبالكلمةخلقالذيان5:قولهثم،نفسهعندكان-)ذأ-نفه؟افهعند

-العئارهناكلامنصعلى-القدسفروح،مخلوافهحياة:هذافعلى"فيها

،النصوىقرلجميعبخلاتوهنا،فهحياةجميعهمعندالقدصروحلأن؟نحلوق

فويوحناكلامبنصتعالىوافه،يوحناكلاآب!نصنحلوتةالكلمةفيالتيالحيل!لأن

.قربمنالنصارىلملةهدآوهذ(،الكلمة

فافه،يالههيوالكلمة،مخلوقةالكلمةحياةكانتاذا:كلههذامنأطمثم

.اعجبراثمفاعجبوا،فيهنحلوقةلأعراضحامل

أفيبشزاكانتوالكلمة)-تعالىافهضاءاننوردماعلى-الفصلهذاوبعد

كتابعققضامةعمد/د.أأنملاحظةمعا4-143عىالخزرجيعبةأبيكتاب)1(

الأناجل،نصوصقصححمعبتصرفالهائىفيلهنظلألرءالتناقضهذاذكرقدالخزرجي

عايراجع،والاطلالحقبينالفاصل:بالمعنونةالحزرجيكابنخ)حدىفيوررتلأنها

.42:46صالهفقمفدمةفاانخةبهذ.بعلق

.314/االفصل)2(
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مع،،1/41يوجسد!صاروالكلمة:البىوتستانتيةوفيبر!اصاروالكلمة:الحاليةالنمخ

اقهمنعليه،يوحنا-النذلهذاكلاآنصعلىبثرفالثه،"الثههيالكلمة):قوله

.)؟(،المتواترةاللعائن

الفقرةداخلاتناقضمبرزا15،1/أيوفيماعلىالتعيبإلىحزمابنانتقلثم

،الحياةالانجهـكتابونسخةالتطبيقيالتفيرلنخةوفقا-فالض،ايضئاذاتها

وبه،العالمفيكان5:الميحعنيقرل-حزمابنلفظمعيتطابقيكادولفظهما

:المزورالحمقمنهذا5:قاثلأمحمدأبوهـلعلق،،العالميعرفهولم،العالمتكؤن

اللياختقفهو"يقرلونلاكما-ائاكانلئن؟الدنياخلقتوبهالدنيافييكونكيف

ولاهوان5--ليىهويخلقهاولمالدنياخلقتبهانماكإنوان،بهتخلقانمجوزولا

كمالكن،بألةيخلىأنفهوحاض،بهاالدنياخلقتالآلاتمناكةهوانما،خالفا

ئتحارضولاكلامهيتناقضلاالذي،الصادقردولهالىالئاطقوحيهفيفال

مجثمعوأ-ش،أيى:82،(فتكونكنتةءتفوكأنشئا(زاذإدآأثزةقيإئضآأأخبار.:

-قالألهمنالميحالىيضيونهالذيالكذبمجالدنياخلقئهبهانههناهاقوله

حاثا؟ا)ول،تصلؤفىفلالىيعملكماأعمللملك،يخلقو!ييظقث!أ5:بؤعمهم

نغا-!ق،يه!الهبن،وجودمرك!لأأذ،أ!مئوهلا!ذبهذأنييفولأنمنثه

الههومرةئم،الأخربخلقكمابخلقعكماواحدوكل،الآخرغبرمن!ماوأ!كل

)5(.المنقوالحبالالمببنالضلالهوهذاألا،بهابخلقاكةهرومرة،غق

لىلراز)طارنط،يوحنا)نجيلمنالأولالفقراتعلىحزأابنتعقيياتهنه

حامداييالإصلاملحجةأنملاحظةمع،الالمجبلهنانصوصببنالتافضات

المحالوهيةعلىالقوآاستدلالبهايعارض،ال!نصوضلهذ.تاوبلاتالغزالي

فيفيءعلهاالنأوبلاتهذ.بهرومبأني-كببر!اعلزاذلكعنكهتعالى-بهيفهواقاد

معنىخلاصةأوردقدالقرط!أدطهنايلاحظكما،قعالافهب!ذنالقادمالمطلب

عقب!دةمنالنصارىبهبؤمنمامعت!نافضومراهابوحنااكيلمنالأولىالففرات

؟/314.)1(الفصل

وه/9؟.51/17كت،فيمذكوزاكان!)ن"اللفظبهلايوخاانجيلفينصعلىأقفلم)2(

.1/37،38-و.21وه/

عضطربةفالفاظهالمبغا،صلأما،حزآابنكلاآماقيقضبماهوالممقوفتينبينما)3،

تمائا.

ا/5؟3.)؟(الفصل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود045

يتقكيفاذ-بزعمهم-للمسيحداهانةضربمنبهاح!وما،والفداءالصلب

ثمومن؟الألوهيةمرتبةحتىبهالو!ولمنالأولىالفقراتتقتضيهمامعهذا

تصحكيف:أو؟العارهذابمئليتحدثأنعاقلمجزئكيف:مندهثايتساءل

31الأخيارمنأجدإلىالبئنالتناقضهذانسبة

:؟مقبولةغيىأممقبولةلنفسهالمسحشهادة(ب)

أولأجاءكاتتعلقوهي،النقديةالحركةعلماءمنخمةانتبا.القضيةهذ.لفتت

كنت)نه:البروتستانتيللنصوففاالمسغلسانعليقولهمن31،32-5/أيوفي

ضهادتهأنأعلموأنا،%خرهولييثمهدالذكا،حقاليتفشهادتيلنفسأضهد

فيعلىالمسيحاجابةمن،814/أيوفيثانتآجاءماثم،،حقهيلييثهدهاالتي

وفقابقولهفأجابهم،تصحلالنفسهالمرءشهادةيهننفهضهادتهعلىاعزضوا

أكأمنأعلمفأنا،تصحفشهادتيلنفسيضهدتو)نانيا:الكاثوليكيللنص

.،أفمبأينلالىأتيت

شهادتهتكونكيفاذ،النصينبينالتناقضثبوتعلىعلمانناكلمةاتفقتفقد

لمام!نسوبكتابفيالتناقضهنايقعوكيف؟مقبولةوغيرومقبولة،وباطلأحقا

)؟(.؟االالهاماوالوحي

وتعالى:-صبحانهكهردلةفضية()ج

فيوذلك،القضيةهذ.حوليرحناابخيلفصرصتناقضب!برازحزآابنانفرد

موضعبن:علىنعفببه

للنصونفا-يقولالذي1/18،أيوعلىتعقيبهفي:الأولالموضع

الذيهوالآبحضنفيالذكطالوحيدالابن،قطأحدر%ماافهان5الكاثرليكي-:

،،ابيهحجرفيهوالذيالفردالولدعنهوصفماالا:حزمابنأعندعنهأخبر

وأنها،فههيالكلمة)نه:أنفاتالقد،آخرعجبهذا5:عمدأبويقول

8يننا،وحلجسذاصاروالكلمة:أحالئافيهموصك!نتلحئاوصارتالنحمت

.)2"13أحدير.لمفكي!ف،فيهموصكنلحماصار-قىلهمعلى-وجلعزفاظه

.1562/الابقالمرجع:(-ءاجع)1

وفدهلا702صالاعلاآ،146صا!زرجيعدةأ-سكتاب،1931/الفصل:ءاجع)2(

اتوراةانال-بزعمهم-المح)صارةمنا18-817/أيوفيعاالالاتا.الجعفرىلفت

-،أيفئاالآبلهولهدلنفهثهدلهناوأنه"قضةأيةفيرجلينضها،ةبقبرلتتض
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بينمحاورةمن14/8،15:أيوفيماعلىحزمابنتعقيبفي:الثانيالموضع

البابوفيأ:حزمابنيقرل،الأولبالموضعمتعلقةوهيالحواريوفيلبىاله!يح

يا:للمسيحقالهالحراركاأفيبس،يتشأن):يوحناإنجيلمنعثرالحطدي

ولافيكمكنتالزمانهذاطول:المسيحلهفقال،ويكفيناالأبأرناصيدنا،

أنيتؤمنأليس3الآبأرنا:أنتتقولفكيف،الأبرأىفقدرآنيمن،تعرفرني

في-ذكرناالذي-يوحثاقولمع؟هذافكيف،3نجأهوالآبوأن،الآبفيأتا

.)1(6قطأحديرهلما،بإنا:انجيلهأول

لينهما:والعلافةالآبئحنالابنمنزلةفض!ةفيالنناقض(د)

منعدةنصوضاأوردحيث،العاديةغيروعقلهحزمابنجهودهناقتجلى

ابنبماعنرضيقدكبيزاعلؤاكهتعالى-الثهأنألفاظهاظواقرتفيد،يوحناانجيل

علىلمفأخرىنصوصاأوردثم،لهمساوئاوجعله،ضيءكللدهز،وجعل

المطلقوخضوعهتعالىفىالكاملةعبوديتهالميحيظهرفمها،تماقاذلكمنالنقيفن

-24-ا:التفاصيلهيوهذ..،له

بقولة:للنيحإلمعمدابئيوحناثمهادةمن3،35/أيوفيامااولآ.حزمأبن،درد

فجعل:الكاثوليكيةنبماأحالئاالأثياءجمميعاليهوبركطءالولدعنالأبرضيقد"

.8يدهأفيثيءكلدفعقد:البروتستانتيةوفي8يد.فيضيءأ!

فكما5:الميحلسالةعلىقولهمن27!-/526أيوفيماثانئاأوردثم

وأعطا.،فاتهفيالحياةعلىالاحتواءولدهملككذلك،ذاتهفيالحياةالأبةآحترى

أفيالإنسانابدنلإنه،للأبهيكماوالحياةوالسلطانالحكومةومئكهصلطائا،

البروتستانتية:وفي،الانانابنيهنهالقضا.)جرا.سلطةوأولا.:الكائوليكية

هذينعلىحزآابنعقبوقد،يلأنان،ابنأيضا.لأنهيدينأنصلطائاواعطا.

المطلبز،ذلكوصياثي،الباطلةالنصرانيةالعقاندنقدزاويةمنيناسبهماكا!فصين

تعالى.افهثاءانالالي

الناصكأحادرجلأ-كبراعلؤاتع!-ثهمجمليوخا)يخلانهنامنالجعفرممطوصتي-

رراجع:،حرفئااتعقبهلاالقرازكهنقلوقد815-08صالنصارىعلىالرد:أءاجع

الم.11صالفاخرةالأجوبة

.321؟/الفصل)1(
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نفط:يوحناالمحيلمننصرصاربحةحزمابناوردذلكوبعد

منأفعلأنأقوىلا5:قالاالمسيحانمن32!5:35/أيوفاجاءما:أولها

أدانمالمإرادتيأنفذلتلإنن،عدلاوحكمي،أسمعبماأحكملكن،ضيتاذاتي

."بفنيالذيأجماإرادة

)رادة،تمالسماءمنفزلتانما5:المغقولمن6،38/أيوفيجا.ما:ثانيها

."ارادكطلا"بعثنيالذيأبي

لي،علميلي!ا:قولهمن،7116/فيالم!يحلسانعلىيرحناذكرهما:ثالثها

.،بفنيللذيلكن

لو5:للتلامي!قولهمن14/28،أيوفيالمسيحلانعلىجا.ما:رابعها

.،منيكبرالأب،ن،الآبإلىبميريلفرحتمأحببتمرفي

النصينمجملمعتناقضهامبرزاانصوصهنهمجملعلىحزأابنيعقبثم

وكيف8هلأمنكئرتعالى-ثه-بالحقوالتلللالعبو!يةفيفهل05فيقولالابقين

يحذمجكملالالهوأن،فهماوألهمنبأصطارتجلهالذيمعالكلاآهنامج!تمع

اثعافض!هد.فيأما؟اولد،فىكلهبالحكمفي3لكنأحدعلىاحالئا:أبفصد

)؟"؟ااعبىلمنعبرةالسخيفة

16،-815/أبرنصمنأورمهماعلىنعقيهفيألفصةهنهإلىحزبمبنع!كمأ

،ني،عدلافحكميحكمتلالأ،أحدعلى(حكملاثا.لا:لديحفيهيقولالني

كيفا)ضعريليت5:عمدابوقال،،بثنىالذىوبياثا!ى5!جئالست

ثهأنمن35،!ولووح!اايخولمن!الثالب!فيأورثناالذيمعالفصلهظمجنمع

.أول.13لملسيحولدهلىكلهلجلكمبرىقدلأنهاحدعلىبعديحكملاتحالى

،،،

بثانها،يوحنانصوصئناقضتالقالقضايامنواحدةعنالفقرةهذ.بانتهاء

المطلباطارفي،الواحدالانجبلفموصببنالننافضاتعنالأولالفرعهذابشهي

الحديثوي!قل،الجديدالعهدنصوصبينالتناقضعنللحديثالمخصصالأول

آخر.فرعإلىالآن

+،8

.1911/الابقالمرجع)1(

1/032.الفصل)2(
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543للأواطباب

الثانيا!

الأربعلاالأناجيلنصوصبينالتناقض

موضغاعشرين-الهجريالسابعالقرننهايةحتى-النقديةالحركةعلماءرصد

وقفقدالباحثأنوالحق،الأربعةالأناجيلنصوصبينالتناقضجلتافيهايرظهر

علمائناجهودوعنونةوتصنيفعرضكيفيةناحيةمن،حائرأالمواضعهذهأطم

الأناجيلنصوصبينالتناقضمجصريقضيالأمثلالعقليالتص!نيفأنإذ؟الكرام

التالي:النحوعلىالأربعة

تقيماتصنةعنهأويننجالآخربنصكوتمعاثنبنببنالنناقضفيهكانما،

يوحنا،/مرقى،لوقا/مرقى،يوحنامتى/،لرقا/متىمرق!،/متى:اقزاضية

.،يرحنا/لوقا

دثرةعنهأوينتجالرابعصكوتمعثالثوخالفهمااثنانفيهأتفقما،

مرض،/ولوقامتى،يرحنا/ومرذ!متى،لوقا/ومرقىمتى:افزاضيةكيات

منى،/ولرفامرفس،لوفا/وبوحنامنى،مرفى/ويوحنامنىءبوحنا/ولرفامتى

.مرض،/ويوحنالوقا،متىلمويوحنالوقا،يوحنا/ولوقامرفى

فى:افزاضبةنفبماتأرلعةعنهأوبتجالرابعوخالفهمثلاثةفبهانفقما،

متى،/وبرحناولوقامرذلى،مرض/ويوحناولوقامتى،يرحنا/ولوقاومرقى

.لوقا،/ويوحناومرقىبتى

المنهجهذاينهجو!لمعلماءناأنالواقعولكن،المثلىالعقليةالتقسيماتهيهذ.

بزتيهاالأناجيلقراهةعلىيعتمدمنهجهمكانبل،المعلكهذاولم.يلكرا

قعددةزوايامنالهاالنقدلترجيهخطوةخطوةالنصوصمعوال!ير،المعروف

التاقضزا!يةمناليهالنقدتوجيهيتمنمئاتمدولنا،تصنيفاوترتيبثونما

الميح،تأليهاصتحالةعلىدلإلتهزاويةمناليهال!نقدتوجيهيتمآخربنصقبوكا

وهكذا.المنطقيةللقواعدمناقضتهزاويةمنينتقدثالثبنصتجكغا

لذكر-النصوصبينالتناضىمضمارفي-علماناأحدمجدأنكذلكالىأف

متىفييذكر.عائاأنحينفي،مرقىفاأخرنصمعتناقضهويبرزمتىفيالنص

.وهكذأ.....ءاو....أو.يوحنالوقا.فيأولوقاز،نصمعتناقضهمبرزا

رصدهاالتيالعثرينالمراضعونويبتصنيففيوالحيرةالصعرلةكانتهنامن
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المقدماالعتابنقدفهالمسلمينعلماءجهود5!ا!أ

رأياستقرأنإلى،الأربحةالأناجيلنصوصبينالتناقضإظهارمضمارفيعلفاؤنا

الفرعفيكما-جانبيةعناوينصورةفيوتصنيفهاالمراضعهذهعرضعلىالباحث

تحتويذكر،حولهاالأناجيلفصوصاختلفتقضيةمنهاعنوانكليمثل-الأول

نصوصبينالتناقضعلىشواهدمنعلماؤناأوردهماالقضيةاوالعنرانهذا

لانها.الأناجيل

بزعمه!:المسغنسب(قض!ية1)

الحركةعلماءمنصتةاهتماماصتقطبتلأنها،القضيةبهذهالبدايةتكونأنلابد

يوعنسببسجلصماهمابذكر)محيهيبدأأناختارمتىو،ن،ناحيةمنالنقدية

العهدأسفارفيالمعتمدالك!شيآلزتيبقيالأناجيلاولهومتىدانجيل،المح

الجديد.

ابنالمسيحييوعفسب5:-الكاثوليكيةللنخةوفقا-هكذا)نجيلهمتىيبدأ

الضرنسخةوفي،المسيحيسوعميلادكتاب:البر!تتانتيةأفيلىلراهيمابنداود

إبنوعند،المسيحيسوعفسبصجلهذا:الحياةكتابالاكيلوفخهالتطفي

،يعقوبولدداصحاق،اصحلأقولد!راعيم:،لمليحيوعنشةمصف.حزم

ولدوفارص،ثامارمنوزارحفارصولدهـمهرزا،طخوتهيهوذاولدويعقوب

ئحولة؟ولدوعمبناطب،عئبنادابولدآودا،آأراولدوحصرون،حصرون

منعوييدولدوبوعز،راحابمنبوعزولدوصلمؤن،صلمونولدونحشون

!بلةمنصيمانولدوثاود،داودالملكولدويسى،يقولدوعويد،راعوث

ولدوآصا،!اولدوب5ابثاولدآورحبعا،آزخبعاولدوسلبمان،أوربا

ولدويورام،يورامولدضطويو5ضافاط،يهو:الأخرى.النسخأفييوشافاط

،يوثام،:ا،خرىالنخأفييوتامولدوعورئا،أعزيا:ا،خرىالنخأفيعوزبا

،أمرنولدومنص،فئىولدوحزقيا،حزقياولدوآحاز8آحازولدويوتام

البروتتلأتية:أفيبابلالىالجلاءعند!اخوتهيكنياولدويوضيا،يوضيثاولدوآمون

بابل:الىا!لاءوبعد،،بابلالىال!يأثناء:الأخرىالن!خوفي،بابلصيعند

ألقايم،ولدوأب!يهود،أبيهودولدوزربابل،ززئابلولدوضتأل!يل،شألتشيلولديكتيا

أبيهودولدوآخيم،آخيمولدوصادوق،صادوقولدوعازور،عازورولدوألقايم

ولدومتان،مئانولدوألعازر،آيغازرولدوأبيهودأليود،:البروتستانتيةأفي

المسيح،يدعىالذييسوعمنهاو!دالتيمريمرجليودفبولدويعقرب،يعقوب

ا/ا:16،.أمت
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،31:23،38/فيلياتيقلي!لأتاخردانمابلاتهفيفلم.يأتلوقا)نجيلفيالنبأما

بالنسب-وصلبل،متىفعلكما)براهيمحتىالآباءتعدادعلىيقتصرلاومحيث

للضوفئالوقا-يقول،كبيزاعلؤاذلكعنتعالىالفهإلائمآدمإلى-بزعمه

الناسروكاق،عمر.منالثلائيننحوفيرصالتهبدءكد.يسوعوكان5:الكاثوليكي

الأخرىأفي.النعخمتاتبن،هاليالأخرىالنخأفيعاليابنيوصفابنمج!برنجه

عاموصبنقاثيلا:ا،خرىالنسخأفيمتتابنينابنطكيبنلاويبنأم!ات،

ابنمتلأثيا،-:الأخرىالنخأفيمتتيابنم!تبننجايبنحلىبنناحوآبن

بننرىشألتيلعنبنزربابلبنريابنيوحناينيهرقابنيوصفبنشمعي

يثوعبنعميربنآألموثابنقصما:الأخرىالنخأقيقوسا،بنأدىبنملكي

:ا،نجرىأفي.النبعخقاثبنيوريمبنلعازربن،يوصي:الآخرى/النخأفي

أفيمنابنميابنألياقيمبنيونانبنيرصفبنشمعرنبنلاويبن،ع!اقي

النت!نأفيناتمانبنعتأثا،:ا،خرىالنسخأفيقاتابن،ميان:ا،خرىالنخ

بنلمححودةبينسلمونبنبرعزبنعول!دبنلىبنداودبنأناثان:الأخرى

ينيعقوببنيهوفابنفارعىبنحصرونبن)؟"(عرنيينأدمينبن)عيناداب

ضالحبنعحابربنفالقبنراعوبنصروجبنناحوربنتا،خبنللراهيمبناصحاق

بنياردبنأنجنزخبنمتوضالحبنلامكينقوحبنآعابنيرقكئادبنقينانبن

.6يالهبن!آينضيثبنانوضبنقياقبنمهلنيل

فاحىتناقضوجودعلما،نامنهأ!جالتيالمقارقةموضعالنصانهماعنفى

فاعجبرا...ا:فبفولبرىمصببةحزآأبنبرا.الذيالننافضهذا،النببنببن

منىأ1ولرففا.وألللأا،و،ضرهاو6دنرها،وأوحثهاأفحشهاماا)بهمالحالةالمصببةلهذ.

ولدمنالملوكلمأيوصفي!نسبثم،النجاريودفالىالمحينسبالكذاب

غيرآباءيلىالنجاريوسفينسبولوقا،فاباأبا-اللاآعليهما-داودبنسليمان

ولابد--هـورادبنسيمانأخي-داودبننافانالىيخرجهحتى،بتىذكرالذ-ش

وجهين:منا،خرىوانخالكائوبيهةالنخةببنحاداخلاتنا)1(

واحد.اب:ا،نجرىالنخوفي،ابرانوحصرونعبناثابببن:الكاثوييهةفي:احدهما

في،يهوجالا،النغبغفيلعمباهابجداحصرونيكرنانالاخلاتهن!عندبتي

الكاثويكية.

ابن:!لأمويكيةفيأنهحينفي،حصرونبنآاراابنهوعيناداب:انخجمغفي:الآخر

انخفاىء...ثمبراالأصا.فيالاختلاف:ؤلئ!الأضف.حصررنبنعرنيبنأدمين

اصح؟
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المقدكلالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود645

الكاذبيتعينلمأومألرقاأومتىفيكذب-كذئاالنسبينأحديكونأنمن-ضرؤرة

ولا-جميغاومتىلوقاالملعونانفيكذب-كذتاالنسبنكلايكرنأنفلابد)؟"منهما،

وألاق،!دررهمالثهتزق-عدهمولوقاحقا-،النسبنكلايكوفيأنيمكن

المنزلة،فيأيأالحالةفا-واللعنةالدمارعليهموألقى،البلاءوئقاهم،وجوههم

أيهاتعالىالثهفاحمدوا،ألاجيلهمصفةفهذ.،السلامعليهمالأنياءجميعفوق

.)2"..0،والعضمةاللامةعلىالمسلمون

نصبواضغا،جميلآلمحليلأالقضيةفيحللالجرفيالمعالياابوالحرمينآ)ماأما

نسبساقأنفبعد،ننانحمناخمالكلعلىبزنبوماالاحنمالاتكافةعبنبه

يوصف8نبهلىاا:الحرمينآامايقولا-قىفيبنظير.مبرفا-لرقافيالميح

حديثسمعتوقد،آدآالىمنه،شخضاضخضاآباء.وذكر،الماقهذالوقاساقه

ليوسمفيكونانلزآ،صادقينكاناف!ن،المباينةمنمنهسفومامتىصاحبه

جازكاذبينكاناوان،أجداد.منجدكلفيالكلاآوكذلك،لأمهئخبلانأبوان

أنهمعقذنجنئقلا.كاال!ثقةتسقطوحيم!ل!،غقلةأوعمدئااما،منهماالتبديلوقوع

القدصبروحمعصومانأنهمافبهمابعنقدممنالكلىببصدركيف:نفولئم-الحق

حينالحالةعادتكاذتاوالآخرصادتاأحدهماكانلان-عليهملااحلتحين

.)3،كاذبينفرصتا

والداصماخنلافعلمجىبننصرتركبزبنصبالفضبةهذ.علىنعفيهوفي

عدوهو،يعقوببنيوصف:متىعندفهو،ولوقامتىمنكلعندالخاريوصف

،"ظاهروفادتئنخلاف5:مجيبننصرنظرفي-وهذ!،هاليبنيودف:لرقا

يرسفابنأنهيظنكانالميحأنلوقالفظظاهرعلىأيضتامجىبننصرهـلعلق

مأالىالميحينسبأنكثلهوقبح،ألوقامنأيأمنهضكاهناأنويرى،النجار

.)"ذلك،عنقدر.يرفعولا،ابمنمولودألهأمن،الجهالبهبظن

منتناو!ولكنه،ايضاابقرافيالدينضهاب"انتبا.لفنتالأخيىةالجزنيةهذ.

يحيي-بننصرفعل-كمايرصفاسوالدفيالتناقضبينأنفبعد،اخرىزاوية

فيكانتأبغيرمنولدكرنهفي!عيىقضية)نثما:قائلأالقرافيأضاف

.المطبوعالةصلفيتمائاالمضطربالباقبهابتقماباحثمنزبا،ة(1)

.1264/النصل)2(

".46صافدبلمنوالايخلانرراةفطوفعمايانفيالنبلضفا.)3(

.86عىانمرايخةالملةففيةفيالإبمايخةانصيحة)4(
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ووصلت،عطضاإيذاءالسلامعليهامريمأذواحتى،)سرانيلبنيعندالثهرةغاية

)ا".ا،ثلائيهت-صنةذلك!عيىعلىيخفي،!فيهفالأرضأقطارالىاقضية

الآباءعددفيالإنجيلنبينبالتفاوت-القرطىعظونقل-الخزرجياهتمحينفا

فكيف5:بقولهالخزبىجييعلق،كبيىاتفاو"لا!للراهيماللهوفيالنجاريوسفبين

اطلعا!لننصرةغيرالعجمملوكأحدأنحنى3نعالىالمهكابفيالاخنلافهنابفع

فيه،أربابكموضانه،عليكمفعابه،عيىنسبفيالتناقفنهذاعلى6ساجلكمفي

.)2"8بايديهمماوسقط،ذلكعنيعتذرمنفيهميكنفلم

في،القوآبه!كمسكالتيوال!تعإقيالتبريراتبنقضعلما،نااهتموقد

أشهر،سادالحزرجي!ىوقد.،الثابنألتناقضهناشتزكمنالافلاثعاولاتهم

-يقولهوةباصاذجنجياليوألهببطلانه-خفيطرتمن-موحئاالتبريراتهذ.

فخاطب،عل!زنندذلكصمعا؟صاففةأحد)نثمأ:الابقلنعفببه!نكمالأ

نسب-طيغبمن!بأحلمما،اثناقضيئالنبينأن:وهو6فيه!يحترل!ك

بخن-ءفاوالكئالهالرلاء-نبضرعيثيبوالأخر-وال!رل!دحابل

كه-نقلبا!زرجيدوئا-أثأهلروالقرطي8ثعل!هوعبلالعذرهذايهبنركبم

التعل!يل:هناعلىمعقتافأضاف،ا!زرجيثبهءحميماوفهم،ألاعزاضهتأ

-كيفية-نفصيلئابوضحلمالفرطىومن،)4"الهلبالةهنااخذاعبعدعلبهباقمو!ى

المحر.هناتقض

بال!تفصيل-كعادته-ليتكفل-النقديةللحركةالأولال!نجم-حزآابنييرزناا

كابربعضقال5:واصعة!هـحمةرحمهمحمدلويقولا:الحمينوا!عحليلثدقيق

صل!ء
الأخراوالنسب،الولادةفسبهوالنشنه!كأأحدأن:ئ!ليهممنصلفمن

ماتمنأنمن:اصراثيلنحطزمنقديمفيكانماعلى،تبنا.قدانانورنهشه

لمنفقلنا،الحيهنامنؤئذثتنالميتالىوبنب،امرأتهأخو.نزوجلهولدولأ

لاوالدعوى!لمتىأولأللوظوجدفوأين؟بهنالئاقن:الهوصبهذامنهمعارضنا

هوالنبينفأي:هذاوبعد،برهانيعضدهاأنالاباطلةوهيأحدعنهايعجز

يير.نجصرفا12ص،الفاخرةالأجوبة)1(

اهتمايصاالقرافيانالىفاومار،702صالاعلام:هـدراجع،148صالخزرجيكاب)2(

.801صالفاخرةالأجوبة:يراجع،الآباءعددفياتفاوتبمالة

.148صالخزرجيكاب)3(

.702صالاعلاآ:يراجع()4
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المقدكلالحتابنقد"القالمسلمينعلما،جهود"485

قولهعليهفيتقالافأيهما3!الحقيقةلاالإضافةنسبهووأيهما،الولادةنب

.برهانبلادعوىهذه:لهوقيل

المنسوب:قالهلكن-متىقالهكما-فلائاولدفلائاان:يقللملرقاان:قيلف!ن

الىثم،ابراهيمإلىثم-داودإلىفأباأباهاليآباءفيقالوهكنا:قلنأ،هاليإلى

،أببعدأبوفي،اصمبعداصمفي،صواءصواء-اللامعليهمآدمإلىثم،نرح

كان،مآالىونر!،نو!للىدابراهيم،إبراهيمالىداودنسبأنزى،فرقولا

ف!ذا1عجبهنا3هاليلىيوصفنسبفيقلتكماالحقيقةعلىلاالاضافةعلىأيضا

الشبين-أحدفيالكمذبووضح،،كذبفهيالدعوىهنهيصححماإلىسببللا

.)إ؟العاقي"ربفهوالحمد،عيانا-ضرورة

ولوقامتىبينالتناقضهذاتبريرفيللقرمآخرتعليلآالحرمينأإماوشرق

يوصفآباءمنص!خصكلان:قاثلاالانجيلشراحبعضلهماانتصرولقدأ:فيقول

وهذا،صاحبهذكرالذكلياغيراستامنهماكلفذكر،)3"مرادفاناسمانلهكان

قفمعلىمغولين،عنهالجوابعنالاعراض:فالحزأ،صماعهياويلاهذيان

العجبيقضيلأني!بغيبل،الصوابعنالانتصارهنائغدبهيعلمعقللهتن

أو3العالمفينظيرالواقعةلهد.وهل،ببالهالهذيانهذامثل)3خطورإلىيركنممن

منكنابشهادةأو،الوافعةهد.مثلعلىتاربخاثنمالا:ذلكعلىصاعد.أهل،

)".13،الأقدمينتواريخعلىالمثشملةاليهودكتب

لاهذيانسوىليست-علماونابينكما-وهي،قدئماالقوآتبريراتهذ.

ا،جلبهمامتدا،جلاءعلماءناوياليت،عليهللردعد.الوقوفمجرديس!تحق

ف!ن،الخصوصبهذاالمقدصللكتابإلتطبيقيالتفروتعليلاتتبريراتل!معوا

كلألوانجماذا،الهديانابوصفهاعلىاقتصرتعليلاتمنصبقماعلىحكمهمكان

أساطينمنوثلاثرنثمانيةلكتابتهاحتث!دالذى،التفسيرهنافيكر.ماصيصفرن

يعلقونهمها؟اا،رضيةالكرةأرجاءكافةمنالمقدصالكتابتفيروجهابذة

مريمالىهنايوعالربنسبيرجعأ:بقولهملوقاذكرهاالتيالنبصللةعلى

.1/264-265الفصل)1(

.(فدر)مادة-الوصطالمعجم:رواجع،مزادفان:والصواب8المطرعبالأصلكنا)2(

خطورا(،)او(خطرا)يكونأن)ما(خطر)الفملمنرالمصر(خطورة)المطوعبالأعل)3(

.(رط)خماتالرصطالمعجميراجع

.46صالنبلضفاه)4(
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يسلكه،يوعالرسميالأب،يرصفالىالنسبفيرجعمتى)نجيلفيأما"امه

يوصف،(حمر)زوجةابوفعلي!اهر6هالي"ان،(11:17/مت)الحقيقيالأب

أيضئا.مريمنسبسللةفعلياهيهذ.برعنسبصللةف!نوهكن!

يرضحأناناصبومن،شخصاالعنراءمريملانعنهنانقلقدلرقاولعل

.)\"اميلهفيالمراةأبرزلأنه،العنراءمركمنسبصللةلرقا

الطريقة،بهذ.!كرأنصليمعقلمنمكةلديهاتانيجرؤهلااافهسبحان

أكعنى؟(أ!هؤوجنه)بالى!ت!سبمنكلهالعالمفيأبن؟هذاكثلبقو.أنأو

ان-صراحةلزفافىكرلمولمافا،ا؟ازوجنهوالدال!تسبأنبوصفبفلكبف

لمافا؟المحآاالعلراةمريمنبهيالللةهذ.اق-صحيخايقولرنهماكان

صللةذكرفيالببكاندافا؟السلةأخرللى...........هاليبنيوصف:قال

بذكرأن-هذهوانحلأت-الأولمنكانأما،)كلهفيالمر6برزأنه!سمنب

المراةابرزقدحتا-!كونفحل-اناليى؟مريمنسبصللةهنهأنصراحة

)؟منزلنهاورفعثانهاواعلى

منثاهايمكهقضفقد،الحدوثمس!تحيلبعلملااا،جلامتلادتمنىكانولئن

النسبعلىتعبفهافيالكلالولبكبةالنسخةهيفها،ويبطلهالكلاآهذاليرد!لها

مقيتحقانكاوتصفهماانبينبينالحادبالتناقضقعزف،لوقافيالمذكور

ما،حدالىاصطناعيانوهما،الآخرعنالواحد،هنبانتحتف5:فتولاوصف

)ول.،كزمانذلكفاغالئاا،نابخان

نصبفيولوفامتىكنبهماوشأن،اصطناعبنالنسبانهذانكان)ن:وأفولا

هنامدخلفلا،الزمالة!نلكفماالمسيحكيرلابفيغيرهماكتبهماشأناثح

باعزاف-هيبل،آب!لهاكتبتلكونهاولا،ا+لاجيلأصحابعصمةلقضية-!طلاما

عصرهم.فيالائدةوبالتافةببيئتهمتأثرينأشخاصتأليف-رأياكماالقوم

عندالرقوفلابد-هن-المغنسبقضية-القضيةعذ.ملف)كلاققبل

نبذكرب!نقدتتغالقوهي،والقرط!حزمابنمنجملعندهاتوقفطريفةملاحظة

أنهعلىيوصفنسبيذكرحتىالنجارليوعفابناليىوهو،ا،صاصىفيللسيح

الميح.نسب

يير.باخصار7502صالمقدصللكتاباتطقيالتفير()1

الكاثوليهة.الخةمن102ص(34)رتمهانىرراجع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقدفعالمسلمينعلماءجهود055

رصولمتىأنفييختلفونلاوهمأ:النصارىعنم!تحدثاحزمابنيقول

قدوهو،السلامعليهمكلهمالأنبيا.صائرومنموصىمنالثهعندأتجل،محصوم

لمئم"ابراهيمابنداودابنالميحنسبمصحفا:انجيلهمنكلمةأولفيقال

امه،زوجالههمربيبعندهمهوالذي،مريمزوج،النجاريوصفبنسبالايأت

يقرلرنلاوهم،النجاريوسفبنسبيأتيثمالمحنسبذكرأنهيقولفكيف

.اليهودجمهورولا،نحنولاهذا،

الامتىنرىوما،النجاريوسفابنانه:يقبرلونالهودمنقليلةطائفةانبل

يذكرلاثماود3الىالمسحنسبيذكربأنهيبدأفكيفدالا،لهومحققالقرلهمضاهذا

ظاهر،نحرجلقولهلكانمريمامهنشهذكرأنهولر3ثاودالىالنجاريوسفالا

أصلأ.مريمنسبيذكرلملكنه

من5:قالالنجاريوسفأتمأنفبعد،بهابتدامايحققأنمنالننليتحلمثم

للراهيممنالمواليدفجميعأباعراربعةالمسحالى،بابلص!من:أيقصدالرحلة

انأثبتأوأكنبهالملعونهدافثثر،2117/،،مولوذاوأربعوناثنانالمغالى

ابرحلةمنيكونهفكف:لالا،أحلمماينضرور.-لابد،يرصفولدالمي!ح

يكونوكيف؟لهأباءفمولا،يهحدممابتاليىوالمسغأباعثرأربعةالمسحالى

،الولاثاتتلئهفيللمسيحمدخلولامولرذاوأرلعوناثنانالميحإلىللراهيممن

ولاوصقراليوصقرططقةوأهل،الصينوأهلالهندأهلولاداتفيكمدخلهالا

مبنبالهنعوذ،البرلةأفحشالابهيأتيلاوماالدهزفضانحهذ.؟فرق

)؟(".الخذلان

القالثناعةهذ.انظرثم5:فيقولازاويتينمنالمالةالىفينظرالقرطىاما

نصبةوأى،مريمأمهخطبأنهزعمرارجليلى!عيسىنبرا.حيث5ارقكبوها

؟).امهانانيتزوجأنارادبأنبينهماتثبت

يستغ!نونعليهمفهلا،اثهيلى:يقولرنثم،آدآالىيوسفنسبيبلغرنإنهمثم

الجهللولاا3آدأفييقولونماعيىفيويقولونيثتسبلامننسبذكرعن

)2(.ا)،والتحكم

ص!لعلىحزآابنقالهاالأخيرةوالكلمات،ييرباختمار،262-261المالفمل()؟

.القرآمنالخرية

.802صالاعلاآ)2(
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المح:.نسبفيالنناقضلقضبةملحق

فيأخرىمرةالقضيجةهذ.مناقححةإلى-واصعةرحمةالثهرحمه-حزمابنعاد

هذاافنناحبةمنبس!نن!بطأنالأمورعجائبومن،لرقا)نجبلمطلععلىشفببه

،داودنلمن-ذلثرعلىبناء-وليست،هاروننسلمن.العنرإءمريمأنالانجيل

التف!يركات!أفرإ.يلقم-العنينثاتوقبلخفيطرفمن-حزآابنوكان

لرقاذكرهاالتيالنسبسلسلةأنيزعموناذ5كبيزاحجزاالمقدسللكتاباقطبيقي

وهرحزمابنالىلنسمع،النجاريوصفنسبلتومريمنسبصللةهي)نما

نصوصلنضاربمنأفئنهاطارفي،لوفاالمجبلمطلعمنالاصنتاجهذابشبط

.أخرىتارةوبالنفيتارةبالاثباتداودالىالمسحنبةفييلأناجيل

أخبارفيالمؤلفتاريخههواللي-لوقاامميلاولفي،:افهرحمهعمدأبويقول

يدعى،كاهنكوهنيهوذابلدوالي،هيرودص)بعدكان5:لوقاقال-الميح

أحالئا:،يلبئبات"وفسمىهارونبناتمن)؟(.وزوجنه(أمجادولةمن1،زكربا8

علبهماالم!يحآاعريمللى.!جبريلمجيءفيه،كلاقاذكرثم،---!يصاباتهأ

فينك،؟كلريننلظأطلناالبصاباتوفت:حملت5:كنبركلامجملةفطف!وثههلاا

هارونيةكصاباتأنفأخبر،،ا"وعقمهاث!يخوختهاهـكمشإأىوعقرهايئيقاعلى

هارونبة.أبمتافمربم:هنأفعلىهم!يمقرية!.وثها

داودابنهوالم!جحأ3منا،ناجيلجمغفيماعلىمخقونكلهمؤهنصرى-

...1/32ألرداردأبيهملك!هيورثه5:منهاكثيؤمواضعوفي،!اودتلوعن.

له:بفولونكفواوالجنوالجانينوالمرضيالجرحي،أوالمباطبنالغميوأن،+فىالخ،،

افيأنفيواليهصؤدالنصارىنحتلفولا،عليهمذلكينكرفلا،داودابن!ياة؟

.)2(داودولدمنهوالمتعظررر

كما)!-متىالمجيلمنعصرالادصالبابفيأفكرقدكلههذامعوالمسيح

احدىوهي،"لمينافرفةمن5:الحابةالنخوفي"الناخمننحربفولعله،با،علكلا)1(

النخة:نرابخع"امهنوئبةبالأمحمالآالقامهمةاليهااصند،لاوينلمنالفرق9

العهدمن186ا!ص)1وهاثى"القدبمالعهدمن077ص)3(هاثىالكائوي!ةأ،؟

الجديد.ءرت

جل!.كيرة-راكلمفي-هداعلىالطلةالنموصا؟(

.:4144؟25/ولو+2:35؟/أمر:ايضئاويراجع،2241:146/أتالىدير)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدسالحتابنقدقالمسلمينعلما،جهود،!204
ا؟والتلؤنالاختلاطهذافكيف،داودولدمنالمجىيكونانا-قبلمنأوررئا

يوصفؤتذأنهإلا-النصارىعندنسبهذكرناماعلى-ترىفما:!لههذاوح

ئئزىلاوصوأةطامةوهذه،مريمزوجكانأنهيزعمرنالذي،الداووديالنجار

الدنيافيهوالذي،الكذبهذا:فيماوأقل،يلدهلمرجلالىينبوهأن:وجهلها

)1(."الخذلانمنباظهونعوذ،نارالآخرةوفي،الضلالعلىوبرهانعار

ناقثهاقد-النجاريوصفالىالميحنبة-الأخيرةالجزئيةهذ.أنالملاحظمن

ن!بةبشأنالنصوصيىوتناقض،داودنسلفنيؤصفكونزاويةمنهناحزمابن

زاويةمن-آنفارأيناكما-الجزئيةهذهحزأابنناث!أنصبقوقد،داودالىالمح

وأنه-،المسيحأمرفياليهوديةالدعاوىتالدالىتؤديالن!بةهذ.بأنل!علقأخرى

مما،ابنهأنه-الأقلعلى-أو،النجاريوصفمنسفاخاولد-حاشا.ثمحاثا.

تأليهه.فيالصارىمذهبيبطل

نحتلفة،زوايامنولكنثالثةمرةالجزليةهذ.حزآابنيطرقأنالعجيبومن

مابينيقارنئم،الميمربيبلأنهالنجاريوصفعلىالأباصم)طلاقفيهايبطل

طرفمن-يشيرنم،المحولادةكصوصالقرآنيذكر.وماالجديدالعهديذكر.

.النصارىمنمبلافادالنصرصلمحريففيعتمليهرديدورالى-خفي

دخلفلما28:5،-2127/لوقاالمجيلمنالثانيالبابوفيا:حزآابنيقول

فيذلكوبعد،)2(،يديهفيشمعونأخذ..،به(مرماعنهلي!قزباالبيتبهالم!يح!لؤا

صنةكليررشليمإدأيذهبان،نحتلفينأبوا.وكان).:52،:4؟!2/المذكورالباب

فيصئح!هماحالعلى-يورشليملىوصعدصنةعزةاثقبلغفلما،الفصحآأيا

انتهاءبعدرحلا:أيأانقراضهعندفهبطا،عيد،كلفيكعادقهما:أىأالعيديوم

الطريقفيوخمنا.،أبوا.ذلكوجهل،يررشليمفييسوعبقي،اليهوديالفصحعيد

انصرفامجدا.لمفلما،والأخراتالأقاربعنديطلبانهوهمايومهمافيارا،مقلا

يير.تجصرت1903/الفدل)1(

ألولاتمنطهرهابعدايكلفيالأأتتزببانتتضي-زعمهمفي-الهوديةاثريعةكانت)2(

اواكازوجينفربففبرةكانتف!ن،الحطةوريحةكامةاوآحماوفرخللمحرفةحربخاحملأ

هناومن12:618/لا:أ-ساجعاكيئةلنيحةوالآخرللححرقةاحدهما-حمامفرخي

وليدها،عنها.وعنالقرايينهلهتقديم-بزعمهم-انباريرتزوجهابصجةمريمذبت

الكاثولبهية-النخةتزعمكما-وهو(سان)الحابةانخفيفهوالمذكورسممونأما

.591ص)23،هاعق:براجع"الفديمالعهدأنيهآخر
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معقاغذاالثالثاليوم،أفيفوجداه،عنه،يبحثان:أيألهطالبينيورشليمإلى

فكانا،،ويناقشهميسألهم:أيأويكاشفهممنهميسمعوهوالبيتفيالعلماء

لم:أمهلهفقالت-ومراجعتهحديثهحسنمن-يراهومنسمعهقنكلمنهجمجب

محزوئئن،معهوأناأبوكطلبكوقد3،هذابناصنعتلماذا:ايأ؟بنيياأضنخصئتنا

عنهيفهمافلمابي؟أمرملازمةعليمجبأنهأتجهلان3طلبتمانيقي:لهمافقال

.،لأمرهما،ينقاد:أيألهمايطوعوكانالناصرةإلىمعهماوانطلق،جوابه

أن-!موسىمنأجلعندمموهر)؟(-المم!ارالنذللرقالطلىكسف:محمدأبرقال

محديثمجدثكأنهذلئاويكرر-موضعماغيرفي-الم!يحوالدالنجاريرصف

ا؟بزعمكمزوجهاتعني8أبوكطلبكا:لابنهام!3تقرلكيفآأ13معهرد

أبوهيعرتلاالربفاالاطلاقهذايطلقدانما-11لهأبولاأبا.يكرنوكيف

لامنوأما،هناهااضكاللا،نه،كافله5:كعنى،رليبهعن،أبوك5:لهفيقال

آأ-البلاءلىومنقونليىاضكالأمهزوجعلىفبهالأبوةف!طلاقآإبنيمنلهأب

سنةعرةثلاثمنأزيد-أفواههماثهفضبزعمهم:زوجهامعمريمتبقىكيف

-هذامعيصكيفأم)2(واحد2؟اباتاعليهمايغلقانامرأتهمغالرجليبقىكما

ا؟ذكرغبرمنمولود،مه-الأتانهؤلاءعند

الناطقوحبهفي-حئا-نعالىاالهفول؟المفنفىالحقمنالمفنرىالزورهذاأبن

:قالحيث،خدفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالدي،الصادقرصردهيل!

إنينكيآلزحمئنأغوذا،فآقاتت!شير"!ات!ث!بمتقاقتتملزوختاإتيقاقأزعتفتآإ

أئققاتت!زجمياغقماتئهلأ!هزنئهزشوذأتأائتآقاذ!تقهاكنت

غكئؤ!لينقازكذ.للثقالآ!تيئياأكت!ثزؤقنم!ثضشيئؤفنمغقنملييكون

الوصطالمحبم:ءاجع5الحقير-اللىليل-الصغيى:كنى(ءالقس):ولعلها"بالأصلكنا)؟(

.(رآق)عاث!-

ولمالمحولأتبعدفحلبابهاومقمريمنزوجانجاربؤصفان:مىانحبللفظظاهر)2(

النيفيوالنبراملا!وبجةانخةونذكر،125:؟/18ت:أوراجعذلكنيبمها

النير:أوواجمع.المعاشرةقبلحتىزوجينئغئانبالزوفياثراعدينوانبةالابأن

ناحزاابنرويدوما،!لكائويكيةانخةمن37عى)6(وهائى1865صاتطقي

ببطلالمحوابومربمزوجبانهبرتوصفعلىايهناجلكلاس!اصرارانهوبو!لده

.ابكيرمنولدلأنه-تعال-طهابناتجار.فيحخهم
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المقدكلالحتابنقذفىالمسلمين6علماجهود55!ا

!خققةه!ئقصئاأتزاؤكأتيئا!ؤزخمةفل!ناصبىةابةؤبخغنةءفئبن

تبيتيئقاتتآلئخقةجمذنجإلنآئتخاضنقاةقأظ!قصيات!تايهء!آنتتذلت

.!ت!نئنبباؤئحنثقذافنلبث

تنر"!ا!ش!احشئتقذتتزتضقائواتؤتقاتحيالرييهف!تت!:تعالىتولهالى

قائواإتيهقاشازت!تيهاأئلثكأتتؤتاتوآنرأ(ئوبكأنتاقزونئاخت

ؤتجغقنىآليهتئيءاتئنئآلل!غئذا!ققاك!ضبهااتتفدفىقنكأتنكئمكثت

خيا(ذثثقاؤألزتحظيآلضقؤ؟ؤاوضيئضن!ثقاأدئتازكاؤتجغقنى!تنعا

.131-أ!3:17

ولاكذبلأبعضا،بعضهيصدقالذكطلمواضحالحقهوهناعمد:أبرقال

لمولر،ولادبهااحدلثكرلمزوجفاكلنلمو!بماثهصاه،ممكىلا.للنيوهف!عناض!،

غيرمنحملتأمهاالناصعنأحدعتدعتد!تابرلا،لمهد!!رفيبرهق!بكلاعهيق!

ألهازعمهمهعصيمالا،أصيصدقها!محرزلاك!بةدعوىكككوممان8حمر

مأولاثتهعنعديك:واحدييتي!عائاكرثلاتةمنل!!زوجهأمعصكت

،هتا-!و!تأمهالهوققول،ابنهماعن-التوراةكلكم-ك!ردعنالأيوأنعلي

لمو&-وفعل

هـعوقاإمححاله،ضمحون-ذكوراخوةأربعةدقااقراربم:هذاعق!متم

غير!ر!!لنب!ايذكروفىلاثبملح46محا،ء3؟لمأمتوأخوات-ويودفويعقوب

وقاصمةالدهرقضيحةوهذه-المر6هتن!منللنجوالأولادهزلاءأنفلو،مريم

ذلك-منلثهوحاشا،عهراوزوجمنبهأتتأنهاالقائلينألسنةومطلق،الظهر

وتوذا،مذاهبهملإنجاداليهردعنهذامنمدصوصرنانهمكلههذايصححلقد

)1(."الخذلانمنبفه

المفريناختلافالمقدسالكتابقاموصيذكروأخواتهالميح)خرةمألةوعن

إخوةأنهميعضهميرى)ذ،الربإخرة"يميهممنبثأنالنصارىوالمزرخين

عذراوتها،حالفيالمسيحولدتأنبعديرصفمنمريمأنجتهم،لأمهالميح

علىالتركزمعرابعةمرةالقضةهذ.ناثةحزآابنعاوووقد،1903:311/الفمل)1(

.285-1284/الفصل:يراجع،اخونهمالة
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ويرى،مريمقبلتزوجهاكانأخرىزوجةمنيوسفأولادأنه!آخرونويرى

زوجةوهي،أيضئامريمتسمىوكانتمريمأختخالتبماأولادأنهمثالثفريق

هيكما-المقدسالكتابفي5:تحليفهافيالكاثوليكيةالنسخةوتقول،)1(كلوبا

علىواما،الواحدةالأمأبناءعلىإما:(انجوة)كلمةتدل-بلادنافيالعادة

.)2("الأقربين

اخرىزوجةيثتونالنافيالرأياصحابأنالراضحفمنالزوجةمالةأما

بأنهالرأكلاهذامثلوجودالقاموصيعللآخرموضع.وفي،سلمقبلالنجارليوصف

)3الميمولادةبعدحتىعذراءظلتمريمأنعقيدةيدعم

افسيح)خوةأنهمجهةمن-الثيءبعضمعقولأالأولالرأيكانلن:وأقول

أولادبانهمالقاثلالثالثالرأكطف!ن-المسيحولادةبعديودفمنألمجبتهملأكه،

أناثباتعليهيزتب)ذ،والبطلانالفادغايةفيرأىأخرىزوجةمنيوسف

)خرتههبانهموصفهمحيث،ايهناجيلبنصوصالمحوالدهوالنجاريردف

أمه،غيرأخرىامرأةمنالأولادوهؤلاء،لهأبل!المغكانف!ن،برأخواته

ليوصفابنايكونأنالا؟اعليهم،والأخواتالاخوةاوصف)طلاقصاغقكيف

.اليهرديقرلهماوهذافنيجاربر

عندهمأما،نحلوقلر-المصلمينلمحن-عندناالمحأناساصعلىكلههذا-!

-يوغفكيف-الثلاثةأ-مانيمهممنالئلأليوالأقنوآطهابنوجمعلونهيرلهونههانم

؟ا.وابآوأواخواتاخوةللأله!كونان-وزعمهمرأبهماكلبنا

افباتعلىا،ناجيلمرلفي)صرارأ3:فييلخصحزآابناليه-سميوالذي!.

يهدآثللصيح6باباقبار.النجاربوسفعنالحديثعلىداصرارهم،لمريم"زؤج

ولكن،ذكرغيىمنولد،نهلهأبءلأأنهجهةمنكلهالميحبنوةفير!قيدتهم

فيبكلامهبرهانيقملمولو5:قالحينمااقعبيرخلأمهقدحزآابنأنبرىالاحث

ذلكولكان،ذكرغيرمنبهحملت6مهاالناصمناحدعندولاعندفاجازا!د.طا

.34سمصالمقلىالكابنامرص:ءاجع11(

.72مى(27)هاثى:الكلا!ويكيةفغة32(

الراىبلهنااملاعباصهدوتد،811؟صالمقدسالكابتامرص:كلاجع)3(

مريمأنالمذكورالموضعنييىلأنه،علهكيرلأالاصثهادهناانوأرى،25!1/ات

بعدالايعاضرهالميوتانفالكماكلدانما،المغولاتبعدحىعنراءكللت

.الولادة
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المقدكلالحتابنقلى!المسلمينعلما،جهود655

عندذكرغيرمنالمييحولادةاثبات،ن،احديصدقهاانيجرزلاكاذبةدعرى

بنصوصالخارقةالرلادةهذهثبفدانما،المهدفيكلامهعلىتوقفلاالمسلمين

سبحانهقرلهبثلمن،لهمانظيرلاووضرحبصراحةعلبهاتدل"عديدةقرآنية

نزصنمإلىأنفنفآؤتحبضئبماآل!!زشوذف!ننمآننجمب!نىآنفب!بخإئناأ:ونعالى

قتقختاقزتجقااخضتثؤالق):جلالهجلوقرله،اناء:!17،أ(يتةؤزوح

وجل:عزوفرله،ايهنياء:11،19ففغفبررتةانمهؤآئنفآؤنجغفنفازوجتابنبففا

ؤتبض(قزالمذقيزتؤ8ءالنؤةاؤصنفضآةا!ةؤأئرن!يتمآتنؤتجغفتاإ

قزتجقاأخضتثالتئجمضزنآئتتروغ):شأنهجلوقرله،أالمؤنون:.15

اققييى!ينؤكأت!ثؤكنبيهزيها-يكنئقؤضذقتزوجتاعصيبهفتفختا

الأيات.منوغيرها5التحريم:12.أ

8،8

علىلرحمأنألاالمرءمملكلا،كعم!ههد.عىالطوكلالحدلثآخ!افى

السابعالقرنتهايةحتىالمقدصل!ابالنقديةالحركةعلماء-الأجلاءعلماثنا

هذهأشبعواففدالمضمار،هدافىالمعلىالمدحصاحبحزآابنوبخاصه،الهجرى

وفه-لانها،الزوايا!نحكفا!6مبكلامنعليهاوأ-لوا،ونقذائحاالقضية

أفتتاحيةهيدانما،فحسبمتىانجيلمطلعليستفهي،الهانلالجهدبهذالجديرة

بهظالافتتاحيةكانتف!ذا،صطورهمنالمرءيطالعماوأول،كلهالجديدالعهد

أبووصدق،وتريفتحريفمنالكتابهذافيكاتنيءأنهاشكمنفماالكل

هذاأبهافتتحلمافاعجبواا:بقولهمتى)نجيلمطلععلىعلقحينماحزآابنمحمد

أأمن-يسيرةأسطارلانهصغر.-علىالفصلهذاجمعماذاا1وتأليفهكتابهالكذاب

؟اوالجهلالكذب

)1(بالثاهدالغاهلبصلىفقسوجههخالدفيسطوأحن

بالمسيح:وعلاقتهالمعمدانبيوحناشعلقانقفبنان)2(

بين!للتناقضموضعينعلماؤنارصد،المعمدانيوحناعنالأناجيلحديثفي

الأناجيل:

.1/263الفصل)1(
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لايوحناجاءأ:يقول91،-111/18متأنحزبمابنلاحظ:الأولالموضع

الجرادكانيوحناطعامأن1/6(أمرفيأما6خنلقد:فقالوايشربولاجمل

6)؟(،ضكبلاكذبالخبرينوأحد،تناقضهذاأأنحزمابنوبرى،البريوالسل

مراتبأفحث!من)وهذا:بقرلهعليهوعلق،التناقضهذاايض!ئاالجبفريلاحظوقد

.)2،"البهذب

ليوحناالأكلاثباتأن-واسعةرحمةالثهرحمه-حزآابنعننجاب:وأقول

فيالواردةفاتهاوبا،لفاظ3/4،أمتنفطمتى)نجيلفيايضامذكورالمعمدان

لبرزانمبلنفسهمعلنا!ضءمتىحزآابنلبرزأنالأولىفكانمر!ص،)نجحل

اببنعلىالقو،يعترضقد:أخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا،مرقصمعقناقضه

وفقا-71134/+لوقاانجيلفيجاءماإلىمستندينبالتناقضحكمهفيحزآ

لربولاخبزايثللاالمعمدانيوخاجاء5:والبروتتانتىالكاثوليكيلمحنص

والثرابآالظعانفيمن91،ا-11/8أمتفيجاءمايكونهذاوعلى،،خمر2

ولاالخبزيكللاكانألهمن7/33،ألوفيجاءمايقيد.مطلفا،نضايوحناعن

بينئناقضفلا،الحمرصرىماويثربا!بزصوىمإيثللانما،الخمرثبرب

المرضع.هذافيالأناجيلنصوص

جاءماصفو.يعكر6لهالا،جرانبهبعضفيصحيخاالاعتراضهذاكانولئن

فيالحياةكتابالانجيلونسخةالمقدصللكتابالتطبيقيالتف!يرنسخةفي

ا!لنفيب!طلاقهكذا8خمر!ايئربولايثللاكانيوحنا)أنمن7/33،ألؤ

ابنلنقدئبقيالمعا!رةالمخبينالاختلاففهنا،الحمربثربالثربنفيوتقييد

لهمصلمناان،أبالطعااتعلقالقضيةنصففيا،قلعلى،وصلابتهوجاهتهصأ

-.بالرابالمتعلقالآخرالنصففيالتاقضبلأمكا.

علاقةثانفيومتىيوحناانجيليبينتناقضاالجعفركطفيهرصد:الثانيالموضع

:الجعفرىلمولالأناج!لبنللتالضابرصد.صياوففي،بالم!حالمعمدانئيرحنا

رأىحن-المعملانيدرحنا)ن):11/92،الانج!لئدوحنامال:آخرموضع؟

العالم،خطايامجملالذيفه!ختل:الحاليةالنغأفيافهخروفهنا:قالاالميح

فقالمتىوخالفه،أكا،فيأ-لوىوهر،بعدكطيأتيإنه:لكمقلتالذيوهو

.؟28\/الابقالمرجعأأ(

.84صانصارىعهـلاالرد)2،

-:فوله)بهالجعفرياضافوفد،لم192/أبوبوخاايخلمنالجمفرىاننهمابتهىفا)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالحتابنقدالهالمسلمينعلما،جهود585

الآتيءأنتنجقإلالميحإلى-النصجنفيوهو-أرصلالعمدانيانا:111-2،3/

هوألهالمعمدانيعنحكىأحدهمالأن:ظاهرتناقضوذلك،،3غيركنننظرأو

مرضوأما،فسألهأرصلحتىيعرفهولمفيهشكأنهحكىالآخروأن،يزددولم

منه،إهمهوماأغفلقديكونأنئزقنفماأغفلهداذا،يذكرهولمذلكفاغفل

طعنفلىلك.مرق!عنديصحلموان13يذكرهولاالاتجيلمنذلكيكونفك!يف

اهتمبل،)نجيلينبينالتناقضب!برازيكتفلمالجعفريأنويلاحظ،،ئققهقنعلى

الثقةممالةفيالسكوتهذادلالةوالثديد-علىالئالثدكوتعلىباتثيد

كثيرةنظائروصيأتي،تثيدبكلللجعفريمجسبأنلابدموقفوهنا،بالأناجيل

.)1(تعالىيدثهب!ذنالمطبهذامنالرابعالفرعفيله

لميرلئهاأفيومحمهاوو،ا!طة/جميعتنتر.يخقيالمنرهـلأ:الحالهأفي.النخالرثىينهدان-5

مخائا،يطريتيببلهالمنرى!مجمل!ليهر،ثطقي!ف!3يبالهك!الاكلىنخة

بل5يرح!اغ!منايىانصءيوحنالاظن!يبارايخجرتث!!يط،عزتكلظقبميجصع

لمدمج.لاهناأ!يكتابعققتتب"3.2؟!(!3/،ا2:اأ!لأ)2!-3؟فأروحلومامى!قيهو

8ض!لفصرصثاخلالتنلالضعلىكتاهدأطرضعحننافي!!لىدلد!!قيصوف81،

هنالمحأ،ف!والتضيبالقدصاحبهو(واباطلالحق0ببنالفاصل"صاحبو!كان

فدأثمر(فيالالنضهف!أنويدو،ومتىيوحناينالتاقضعلىضاهنابوفه؟لجعفرى

والاطلأ!قبي!الفاصل)وصاحبالجعفريمنكلتاخذالذيايهصلعلىاطلع

يىالتصىعليبهللاشهادطرلقامزئحاالموضعهذاعلىنحفبمافجاء-باخرىأوبصررة

الحقييئفاصل)صاحبفعل3،-كما2-ا/وا14-31/13قى)نجيلنصوص

عرتىوصكوت03،-192/هـلو-1123/أتوموخامىببنوالتاقض-(واباطل

معرفةئأةأكطأافلانةفاختلفا:قائلأعقبئمانصوصاوردفقد،الجعفرينحلكما

يأله،حتىعالمك!يرأقى،الثانيوجعلهيرحنا،أيقصدالأولفجزمللميح،يوخا

.1211-111صالفاخرةايهجولة61بالكبةمرفى،أيأالنالتوصكت

-والجعفري-واباطلالحقبينالفاصلصحاب)اثلاتةيتاصأنناالعجيبرمن

فيأوردحيث،الآفانللفيهوغاصالتاقضفيوتعتدلوتاأنمعلرقا،)محل(والقرافي

فيأوردكما،للسيحالمعمدانضهادةمن11،92/فييوخاأورد.ماا3115:17/

والأعجب،المحأمرفياالمعمدانثكئهمن3،-11/12فيتىأورد.ما23،:7118/

تناصىثمولوقايوخامنمركئاكانيوحنا)نجيلمنأنهعلىالجعفريطتهالذيالضان

.الإطلاقعلىلرفاأمرالجعفري

علىالموضعبهناالاصثهادالالجعفريصبقتدمجيبننصرأنأيماهناالعجبومن

برقهاللمألةمرقصو)غفالأخرىناحيةمنولرقاوشناجةمنيوخابيناتاقض

يوحنا!فصمزجيخماالآخرهراخطاولكنه،85،-84صالإيمايةالنصجة:أيراجع
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أحدهم:أوبعضهمأوبالتلاميذتتعلقمواضع)3(

عامهومامنها،المسغتلاميذبشأنالأناجيلنصوصفيهاتتناقضمواضععدة

بأحدهم-خاصهوماومنها،ب!بعضهممتعلقهرماوم!نها،كلهمبالتلاميذومتعلق

التناقضاتهذ.بذكرحزمابنانفردوقد-بطرصالتلاميذبكبيريتعلقماوبالتحديد

.:التاليالنحرعلىتصنيفها!ككنالق

كلهم:بالنلامبذبنعلقيخأمرالنناقض(1)

بهألبأهملماالتلاميدفهممسألةفيا،ناجيلنصوصتناقضا!لىحزمابنتبه

فقد،الثاكاليومفيآويقاويصلبويقلعليهصيقبضأنهمن-بزعمهم-المسح

للنصوفقا-فتىقولا-من16/21123:!متفيجاءمااولأحزمابناورد

وريلمبأنعليهمجب6مهلتلامي!.ئطهرالحينذلكمنيسوعوبدا":الكاثوليكي

ويقرآ،هـقتل،والكتبةالكهنةوعظماءالحيوخمنشديدة*قاويعافي،اورضليم

وفي،يهر.:البروتتانتيةأفييعلالبهوجعلبطرسبهفاففرد،الثالثاليرأفي

هذافمردي،هلابصببكلن،رببالكحاش:فبفولبونحه،:الأخرىالنخ

ابنإصاقثم،وقيامتهوصلبه*مهعنالمحيقولهمافهمواقدالتلاميلأنالنص

حبنا23،-17/22أمتأبضنامنىالمحبلمنالاسئشاجهنايوكدماأبضئاحزآ

شد!دت!.حزئافحزنوا،لهصيحدثكاالثانيةللمرةالمحانبأهم

كلامهيفهموالمأنباهمحنماالمسحأن1903،32/فيمرق!يخبرناحينفي

نأ43،45:لم19فيي!كرحينامرقىمنوالعلىلوقاوينج،ي!ألو.أنوخانوا

أنوخافوا،معنا.يلركواولم،عليهمئئلفاوكان،الكلامهذايفهموالمالتلايذ

الأمر.هلافيبالر.

مجوزلافاحث!كذب5هناأناثناتضةال!نصوصعلىتعقيبمافا-حزآابنيرى

بذه.وضعواالذينكذفيتيقئا-قلآخ؟معصومينمنفكيف،صادقينمنيقعان

.)؟(،التوفيقتعالىوماقه،فيهمخيرلافسافاكانواوافهم،ا،تاجل

ايضئاهنايؤكدوكا5واحدمصدرعننقلاانهما-الباحثنظرفي-يرجحمما،لوقانجصن-

تلايذهمناثنينيوحناارصالبقصة6مفرفىمىانيانفيالآخرهراخطاقدمجيبننمران

المح.حفقةعنللاضار

.192/؟الفمل)1(
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لاالمقدسالحقابنقد!هالمسلمينعلما،جهود065

نأذلكوتفصيلنفهمعمرقستناقضئنرقيأنهناحزآابنفات:أقول

-روعمونفيما-أنبأهمالمسيحأنمحرتلوقا،-مرض-أمتىالثلاثةالأناجيل

)نجيلفيماوحاصل،مراتثلاثا،مرهن!امنهاكلذكروصل!به،داهانتهباعتقاله

لوقا.المجيلفيماوحاصل)؟(،الثلاتالمراتفيالمتنقالهمافهمواالتلاميذأنمتى

المرةففي،عتففالأمرمرقىانجيلفيأما،الثلاثالمراتفييفهموا!أنهم

يؤكدحينفي،للميحوتوبيخهبطرسمراجعةمقالتلاميذفهميخلىالأولى

)كا.يفهموالمانهمالثانيةالمرةفيمرذى

وأ!دراوصبطرصا"لباعأقصةالنلافيذمنباثنبن.ينعلقأمرفيالننافض)ب،

للمسبح:

اثنلالرةالنضوصضتاتجمع.فيحزمابنعبقريةمرأزاالبحثهناثأغه

والتضوبالتناقضقضيةيبرزكياالمووتةهذه.بنوالخروج،مقا!للرازء

!لبمالاصبلمن؟ماعهق!عولا،مهوعاللخصمننركلاصورة،وألاخ!ك!

ابنصاقفقد،رليلوكبىضاهدخبمعتاالتيالقصةوفي،التاموالخضوعالمطلق

بطرص:منملدعوى"لمغت!وجهبقمةاثعلقة،ا،ربعةالأناجيلنصوصحزآ

ثزمانتل،عتاصرعدةفي.وتضاربهاتئاقضهابيتا5ويوحمأوشقربوأندراوص

ينهارغم-النصوصىهنهأذكروصوف،الخ...عليهاقابلهمالتىوالحالةوامان

عليها:التعقيبفيحزمابنقالهماصمالقارئعلىليهل-اليءبعضطريلة

حب!:حزآابنأعنديوحنااعتقالخبريوعوبلغ41:12،22:5/متىقال

شاط!علىناحوآكفروجاء،الناصرةتركثم،الجليلالىفلجازكريا،بنمجى

-سمعان:هما،أخوينفرأىالجليلمحرشاط!علىصائزايوعوكان،البحر

كانالأنهما-البحرفيالثبكةيلقيان،أخو.وأندنرواص-بطرسلهيقالالذى

الحينذلئ!منالشباكفزكا،بثرصيادىاجعلكمااتبعاني:لهمافقال-صيادين

ويوحنازبدىبنيعقوب:هما،آخرينأخوينفرأىطريقهفيمضىثم،وتبعا.

السفيةفتركا،فدعاهما،شبههمايصلحانال!فينةفيزبدىأبيهمامع،أخوه

.،وتبعا.الحينذلكمنواباهما

.!02/71:91و23-71/22و222-61/1متأ:اجع-س(1)

.،81/13:43و،ه-9/44و9/22لوأ:صراجع(2)

.32(190:3/ب8:31،33/أمريتارن)3(
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وبعدما:البروتستانتيةأفييوحنااعتقالوبعد)02،::ا114/مرقسإنجيلوفي

لارةيعلنالجليلإلممايسوعجاء(بيحيللأنبعد:حزمابنوعنديوحنا،أسلم

أنلرواسوأخاهسمعانفرأى،الجليلبحرشاطععلىسائزايسوعوكان،الثه

صياديأجعلكمااتجعاني:لهمافقال-صيادينكانالأفهما-البحرفيالثبكةيلقيان

يوحناواخا.زبلىىبنيعقوبفرأىقليلأوتقدم؟زتبعا.لوق!تهماالثبافيفزكا،بثر

فيزبدىأباهمافزكا،لرقتهفدعاهما،الثاكيصلحانالسمةفيأيضئاوهما

."وتبعاهالجزاءمعالفينة

أيأوهو-ا-فهكلمةلسماععليهالجمعوازدحم115،:ا:51/لوقاهـلقول

انط!عندراصتضينصمتينفرأى-أتجئاصتزت)بحيرةضاط!علىقائم،المسح

وكانت-الفي!يئإحدىفركب،الضباكيغلونالصادونمنهمانزلاوقد

فرخولما،لملسفينةمنالجموعيعفمجلسثم،البرعنقيلآيبعدأنفاله-لسمعان

البروتتانتية:أفيللصيدضبلاكموأرصلواالعرضصر-في:لسمعانقالكلامهمن

الليلطوالوركتعبنامعلميا:سمعانفاجابللصيدلمشبلاكموألقواالعمقيلىابعد

السمكمنفل!ابوا،وفعلوا،الثاكأرصلقولكعلىبناءولكنى،ضيئانصبولم

أنا،خرىالفيةفيثركائهمللىناضاروا،ت!مزقضبلا!موكادت،جذاكثيزا

سانراىفلما،نغرتانكادناحتىال!فيتينكلتاوملاوافاتوا،ويعاونرهميأقوا

خاطيء8رجل)ني،عنيتباعد،رببا:وقاليوعركتيعدارتمىفلث!بطرص

،صادو.الذيالصمكلكثرةيملهماصحابهوعلىعليه،صتولىقدالرعبوكان

لا:لسمعانيوعفقال-سمعانشريكيوكانا-زبديابناويوحنايحقوبوضلهم

كلوتركرا،البرالىبالسفبتبنفرجعوا،صبلعماللناصالبومبعدشكون،تحف

."وتبعو.شيء

ومعههناكقائئاأيضاالغدفييوحناوكان11:35،42:5/يرحنايقولوأخبزا

ماثتا؟يسوعفبصر:حزمابنأعندصاثروهويوعالىفحدق،تلايذ.مناثنان

التلميلانفسمع،افهحملذاهو:فقالماشئا،يسوعالىفنظر:البروتستانتيةوفي

له:قالا؟مافاكأتريدان:لهمافقاليئبانهفرأهمايسوعفالت!فت،يسرعفتبعاكلامه

يميم،أينونظرافذهبا،فانظراقفئا:لهمافقال؟تقيمأين(معلميا:أى)رابي

-أندراوسوكانت.الظهربعدالرابعةنحوالساعةوكانت-اليرمذلكعند.فاقاما

أخاهأولآولقيا،الميحفتبعايوخاكلامساانلذينأحد-بطرسسمعاناخر

اليهفحدق،يسوعإلىبهوجاء،(المسيح:ومعناه)المثيحوجدنا:لهفقالسمعان
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المقدماالحتابنقدثىالمسلمينعلما،جهود562

."(صخرا:أي)كيفا:وستدعى،يونابنسمعانأنت:وقالايرع

ابنعليهايعقبالتي،الحادثةبهذهيختصفيمابحةالأبىالأناجيلنصوصهيهذه

أيفئاالتاموالتناقضالحادالتضاربونقاط،بينهاالقل!يلةالاتفاقمواطنبيئاحزم

بطرسصحبةأولا:يقولابعضهم،وقأملوهاالفضائحلهذهفاعجبرا5:ف!يقول

ومرقس،متىقولوهو،زكريابنيحىسجنبعدكانتللمسيحأندراوصوأخيه

نأقبلكانتللمسيحوأندراوسبطرصسمعانصحبةأولان:يقولوبعضهم

يوحنا.قولاوهو،زكريابنمجىي!جن

وجدهمااذكانتللمسيحوأندراوسبطرصصحبةأول:يقولوبعضهم

ومرقى،متىقولوهو،حينئذمنوصخبا.فتركاها،مفاللصيدضبكتهمائذخلان

-أللراوصر%إذكانتللمسيحوأندراوسبطرسصحبةأول:يقولوبعضهم

خروفهذا:المسبحعنمجىقولوصمع-لهومصاحتايحيتلايذاحدكانالذي

الميحبأمروأخبىهسمعانأخيهللىمضثم،المسحوصحبمجىفزك،النه

بوحنا.فرلوهنا،البهبهوأنى

نسق:فيكلباتأريعفهذ.

للصيح.صحبتهمافيهبدأتالذيالوقتفي:احداها

الصحبة.هذ.فيهبدأتالذكطالموضعفي:والأخرى

الآخرأقبلأحدهماكانأ31مقاكاناهل:للم!يحصحبتهمارتبةفي:والثالثة

.ضجنبا.ما(ؤكعلبهاوجدصاالقالحالعفةفي:والرابعة

لاهلاومثل،ضكبلاكذبالأربعةالاختلافاتهد.أحدأننلرىوبالضرورة

،صادقعندمنولا،نيعندمنولا،وجلعزافهعندمنيكونانألبتةيمكن

يوحناان:كلهمقولهمذلئافيثيءوأغرب،حدثكايباليلاعياركنابمنبل

هذ.رأىف!ذا،اليونانيةالىالعبرانيةمنمتىالمجيلترجمالأ.يهوزبدكابن

قولهأنغزف!:يكونأنمن-ضرورة-فلابدعند.ماكلافقى)نجيلفيالقصص

كذئا:متىقولكانف!ن..ضرورةأحدهمامنلابد،حقأنهعرفاو،كذبةمتى

منكبرعندهمهرالذي،المقدصصاجهعنالكذبيوردانيرحنااستجازفقد

يوحناقصدفقد:حفامتىقولكاندان،السلاآعليهما،نجياءصائرومنموصى

أحدهما.منلابد،انج!يلهفيبههرأخبرف!يماالكذبإيرأد
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فلبونين،كذلينغتيمنالأناجيلأنبيانفيتكفيوحدهاهذهكانتولقد

.)1(تعالىالثهلعنةبهموحاقتوجوههمشاهت

:،للمسيحبطرسانكارأقصةالتلاميذبأجديتعلقأمرفيالتناقض)ج(

ل!يلةقصةتحكيصنفيما.الأناجيلبينالتناقضرصدفيحزمابنالجويخاثسارك

و-صحبتهمبزفتهسي!نكربأنهبطرصأخبر-يزعمونفيما-وأنه،المسيحعلىيلقبضن

ابنتحليلاتأنةالأهذ.الجوفيدفاركةومع،مراتثلاثالليلةهذهفي!يح

بينبالمقارنجة!يكتفيفالجوكط،مدىوأوصععمقاكئر-كالعادة-وتعقيباتهحزم

حادثةفينصوصهمابينالتناقضقصيةعلىبالزكيزويكتفي،ولوقامرقبىانجيلئ

ويوحنا،ؤلوقامتى:منوكلمرقىبينالتناقضيبرزحزمابنأنحينفي،واحدة

ءليخرج*،أخرىبنصوصومقارئا،التناقضهناعلىالمزتبةالآثارمشقصئا

فها.مفرلامنطق!يةحتمية-بنيجةالمطافنهايةفي-قارثه

ابح-أناتفقوابخملىويوحناولوقامئىانالقصةهذ.فيال!نصوص.!خلاصة

معرفتهأنكربطرجمقدسيبهونطديكيصيجأنوقبلالليلةهذهفيبانهبطرصأخبر

بطرصأمكرققدفعلا،وقعقدالمحيهأخبرماانعلىاتفقوا.كمامطلفا،لملبيح

ا!ليحأنم!ضيذكرحين.لم،)2(الديكصياحقبلمراتثلاثيالمسيحمعرفته

مراتأنكر.!ثلاثتدصيهونمرتين!لليكصحأنقبليأنه!رمىاجمر

الميحأنكرنجطربىأن141/066،72:مرق!يروي!بالفحل403.315؟/أمر

ثانيةمرةأنكرثم،الديكصاحوعندنذ5الكهنةرت!خلامةصزالعندمرةدلا

الكه!نة،رني!بيتفيالوأقفونصألهعندماثالثةومرةله،الخادمةسؤالنكرلركد

أنقبلأنهمنالمحقالهمابطرصتذكروهنا،اثايةللمرةالديكصاحوعتدهث

.مراتثلاثأنكر.قدبطرصصيكونمرتينالديكيصيح

مامعمتناقضامرقىانجيلفيجاءماب!-ساد-صلفكما-الحرمين)ماميكتفي

واحدة،فالواقعة،وافزاءوئقؤلكذبالنصينأحدأنمؤكذا،لرقاانجيلفيجاء

وعلى8:فيقولعامةقاعدةالجونيضعثم،بىنبتهاومكانهازمانها:وكذلك

هذ.الىفانظر،أحدمطبكذبقطع:وتبايناخئركلنسبةائخذثفمتى،الجملة

.واختصاربتمبرف،027-1926/الفصل()1

:ا185/و1338/يو55،62:و3334-22/لو،9675:و35-2634/أمتيراجع)2(

التفاصيل.بعضفيينهمالاختلافملاحظةمع27،
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المقدماالحتابنقد!المسلمينعلما،جهود.65!ا

وأالخطأمنمعصومونأصحابهاأنبزعمممنصاخزا،الأناجيلنقلفيالعدالة

.)1(،!المسحعنناقلوها

مرضفيجاءمامقابلفيولوحناولوقامتىمنكلنصرصفيذكرحزيمابناما

صرخالديكلأن-ويوحناولوقامتىكذب:مرقىقولفعلىأ:قائلايعقبثم

هزلاءكانان-بذلكاخبازهفي!المسيحكذباو،مراتثلاثيجحد.انقبل

أحدهما.منلابد-صدقوا

نأقبلصرخالديئالأن-أيضئامرقسكذب:هـلوحناولوقامتىقرلوعلى

أحدفيواقعوالكذب،أحدهمامنلابد،الميحكذبأو،مراتثلاثمجحد.

لأ.)2("ولابدالحبرين

وير2635/أمتفيجاء!كايتصل،القصةآخرجانبالىحزمابنتطرقثم

قاثلا:أجابالليلةهذهفيلهب!نكارهالميحأخبرهحينابطرصأنمن14،31/

نأاضطررتولوالبروتتانتية:أفيمعكأموتأنعليوجبدانبنلاركال!ثث

.،هذا،يكونلا:حزمابنوعند،أنكركلأمعكأمرت

وطامةكبرىداهيةبطرسجانبفيوالتكذيبالمراجعةهذ.فيمحمدأبريرى

مرةمواجهةكدثهماخبرهفيتكذفيممنبطرسعندكانالميحأنفلرلااعظمى

كفركانف!ن،أحدهمامنلابد،نبئاأوربهكدث)ذبطرسكقزأو،مرةبعد

منلنيأوتعالىدتهمكذبكافرلمرتدالسماواتمفاتيحلغطىفكيف،بطرص

نبيه3أوتعالىالثهيكذبمنوالتحليلالتحريمرتبةيوليكيفأو3جهازاالأنبياء

فيجهازاتعالىالثهمننجيخبركذبأو،ربهيكذبمنعنالدينيؤخذكيفأو

هذهأمةمنعقولآبأودخسمع!ناما3عملهبذلكوختممعهفيهاكانداعةآخر

.)3"الخذلانمنبالثهونعوذ،وأئمتهموكتابهمدينهمصفة

يتعلقبشأنفيهاالأناجيلنصرصتناقضعلماؤنارضدالتيالمواضعبعضهذه

.84:05ص،الغيلءضفا:اجع-س(1)

منأنهعلىمرنىفيجاءماناوبلالكائولبكبةالخةحاولتوتدهذا،1103/الفصل)2(

المقصوديكلونان)ما،مرتينالديكيصيحانقبلا:المحقولمعنىأنقذكر،الجازتل

هائىيراجع،الفجرطلوع:والمقصردالاصتعارةصيلعلىأنهأوالانكارفيالرعةيان

عبه.اقعيقمجردبتحقلاناريلانهالواضحومن،017ص)26(

.1103/الفصل)3(
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الذيالفرعنجذااطارفياخدهنمآو،بعضهماو،كلهمعرالاثنىالمسيحبتلاميذ

الأربعة.الأناجيلنصوصبينتناقضاتمنعلماؤنارصد.مايتعرض

:واللاآا!رببينالمس!يحرصالة)4(

القرننهايةحتى-النقديةالحركةعلماءمنخمةباهتمامالقضيةهذ.حظيت

اختلفتوكذلخا،منهمواحدكلعندتناولهاطريقةاختلف!تدان-الهجرىالابع

المسح:لرصالة-الأعلىالهدت4تحديداطارفيبينهاللمقارنةاختاروهاالتيالنصرص

.؟ولمجاتهاالنفوصصلامةانهام،داهلاكلهاالنفوصاتلافهوهل

لوقاانجيلوفص36،:134/متى-أ.نص.المجيلأولآصاقاللىىحزمبابنلنبدأ

لا5:ا،ولالنصيقولاذ،والسيف!الخربعنتجحدثاناللذين53!94:.121/

جئتأليفيالا:حزآابنأعندايهرضالىالسلاآلأحملجئتأنينظنوا

يهفرقجئت،سيقابل،-صلائالأحملجئثما،الصلحإ-ايهرضأهلبينلأدخل

الانساناعداءفيكون،وحماتها!الابنأزوجةوالك!ة،وأمهارالبنت،وأبيهالمرءبين

:فيقولالثانيالنصأما0،،خاصتهأهلالمرءيعاديوان:حزمابنأعندلتهأهل

اني6لظنون،اشتعلتقدتكونإنرغبياشدوما،نازاا،رضعلى،لقيجنت"

لا،:لكمأفولا،؟!الأرضأهلبين،صلح:حزآابنأعند؟3السلاآلأجلجنت

اثنين،علىمنهمثلاثة:منقمينواحدبيتفيخمسةاليوآبعدفيكون،الانقسامبل

وايهم،أبيهعلىوالابنابئعلىالأبفيكون:الناصصينقسم،ئلاثةعلىواثنان

.،حمانهاعلىوامنةكتهاعلىوالحماة،أمهاعلىوالبنتبعهاعلى

يوحناالمجيلأحلمما-في،أخريننصينمقابلةفيالنصينهدينحز،ابنيجحل

الانسانإبنان"ة-البرونناتيةالنسخةفيكما-بفولالأولفال!نص،121،47/

سمعدان5:يقولالثلأميوالنص،)؟"،ليخئمىبل،الناصأففسليهلكيأتلم

."العالم،ختصبل،العالم،دينجئتما،ني،أديئلافانايحفظهولمكلاميأحد

واحدوكل،قبلهماالللينمع،يتعارضابطا،خيرينانصينأنحزمابنيرى

الأنفىلنلفيحعتلمأنهأرادافاكا)نه:فبلف!ن،صراخاالآخربكذبالمعيممن

عنى:انماأنهمن-هناقاوعلكمبطلانوبرطأ،فخمنولمكئمقد:قل!نا،بهأمنتالتي

ومن،قيلبمدحزآابنالياصيرقصةياقفيواردالبىرتانيةفيالمذكورانص)1(

الكيرنخةزالنصبانيحبنن!5يااختلائافهالكأثوبكيانصمجتفانالحجيب

الاثنبن.منمزمجاالجاةكل!الانجلونخةاثمدصللكابانطفي
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لوقاانجيلمنالتاسعالبابفيجاءما-بهالمؤفةالنفومىلتلفيبعثلمأنه

تليذيه:رغبةعلىجرائاالكلاآهذاالمجعقالأفقد،9/51،56:أيقصد

علىلهاعقائا،السماءمنتنزلبنارصامريةقرلةاهلاكأراداحينما،ويرحنايعقرب

،الناصأنفسليهلكياتلمالانانابن)ن:المحلهمافقال،بالمحالايمانعدم

.)1،،ليخلص!لا

النفوستغضنلسلامنهائثالتيبالأنفىيعنلمأنهوصح،الاضكالافارتفع

قال-)نماتسمعرنكما،نه-بهومؤمنةبهكافرة-نفىكلعنىلكن،بعضدون

وحاصا،)2"ا،ولالكلامتكاذبفظهر،يقبلو.لمالذينهلاكاصحابهاراداذذلك

كتبواالذينالأربعةالفساقمن-ضكبلا-3الكذبلكن،!افحيكذبانلثه

.)3المبدلةالمحرفةالأناجيلتلك

جميغاأوردواقدفسنجدهموالقرطيوالقرافيليالجعفرىالخزرجيللىافتقنالاذا

،والخصوماتوإلسيفالحربعن36!101:34/متىفيالواردالنصخلاصة

لتخليصالميحمجيءعن:954،56/أز،لوقاذكر.مامعرموازنةفيووضعو.

الموضعبن،ببنالنناففغثبوتعلىكلمنهم!أنففت،لهحهالاونجلامهاالناص6لفى

.)"(والفادالتناقضهذافيالوقوعمن!.والهويررمنالمحتبرئةوعلى

كماالمحترلفيهاجاءوالتي،لوقاانجيلفيالوار!ةالقحةعلخصالمعقوفينالقوصببنعا)1(

للانها.لكنالأنفىللفالاناني!عثلم:حز،ابنعد

احدهمايكدبالموضعينكلاوان،الثانهلافاالأناجلتاقضثتقدأنهحزآابنيقصد)2(

الآخر.

.تجصرف1/278الفصل)3(

الخزرجيصيالةأبولهنا"جموهميكنانفدبةالحركةعلماءمناكاخريننأمرفاجلنايدو)4(

:اثلأىرفي،العالمعلىنتمةنفهالمحجعل:الأولضي5:بتولهآنناالطحااثارانصينعلىيعتب

مجيءثم،اآ45صالحزرجيعلةأبيلا!!نهالحويرمنءنبريكلاموهنا"عايهمرحمة

نحن،عطمتقضوذلك5:فبفرلمنقاربةبالفاظعنها!بعبرالأصاصةالفكرةلبقىالجعفري

اثاخرين،منذلكئقلمنعلىوئؤزك"المضطربالقرلهذاعنالمبحننز.-فهوالحمد-

ولكبئ،كلا:تقولوالأخرى،للحالمينرحمةجاءممحلهالروايتبن)حدىأن:الكلا،هناوحاصل

الهقق:تال"نؤرك"كلمةمعنىوعن82صالنصارىعلىالردأ،أجمعينالخلائقعلىنقمة

علىدعاءالجملةتكودطقد:رأتولا،عنهمذلكنقلممن:أكط،منهمنخر:مفاهالعل

:يقال:(كرأمادة)الوصطالمعجمنفي،ولدلوهاالنصرعىحرنراالذينالنمارىمتاخري

فقد،الاطارهناعنالقرافييخرجولاايهراك،شجرمن.كلبطونهااكلت:الإبلآزكت

رباتن!واورص،النجاةأناحيةمنلوفابيناتقضجعل
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ومكاننه:بالمسحتحعلقفصابا51("

هد،-وتتعلقالفوانهذامجمعهاأنيمكنمواضععدةتناقضعلماؤنارصد

التالي:النحوعلى،الميحمكانةحرلمختلفةبحوانبالمؤاضع

كلاآوفد،؟قلالأوشقباالمضطرمةوالنارواليفالحربأاخرىناجةمنايأناجل-

عئ:إثر!يتصدوالآخرون،للعالميئرحمةجحلهلوتجا،أيقصدالأول،ن،عنهاتلايذ!نجن!

تقلصدالئبرلجياما،1114صالفاخرة!الأجوبة،علبهمنقمةجنلو.وموحنا،ومرقى

!الأعلاأ8فكعلىوالفافىانا-ضفيمزبدولا5:بالفرلاكنىثمالحزرجيعنانصوص

لا.:.90،2.ص

القي.شبهكمحلىجوابهص!قي،أخرىمرةالتصههنهلمناثةماذ-غزربهاورتد

فيما-باليفرزالبهربثرالإملااوانوالهابىمةالقت!لقصيماا!زرجيئغرضألنص!رثئئ!،

منهمحليايلتهوخلال،قهرولاببكثرلمالصليبثيضانحينفي-القىورعم!

رقد؟،اليف"الحربآاوالموا،عةالماثه:مالةفياياناجلتاقضالحزرجي!ابرز.الئهة

للنخةرضا-ابغلانمحلىيتولجثلم44ة/93:أمتفيجاءماالاطارهلافياورد

،/أيضاالآخرلهنحوفيالأكنخلكعلى2لطمكمن:بل،اثرمثاوموالا5:!لبنوتلأته

لافمبر!ل!ميلاصخركومن،أيضئاالرثاهلهفلا!ركثربلا"وياخديخاصملثانارادومن+!

ئاركوا،امدلا!لم(جثوافلا-شرر.!.فكحزضأنارادرمن-8فأغطهصألكومن،6منبنقص!-.

.هو!رمونكماليهميهئوناللمض،جملوصئوأ،بغصيهم3للىأحنوا،لأمنهبم.؟ى

ونجفالتلايكالمغقولبن+23356/ألوفيجاهماالحزرجنيوردكثن!دلا،ومحد

ضي:؟أفؤبمئهل،احليةولا،بزودولا،لمح!بلاارصلتكمحبن5:البرونتلأمبةلنخة

ئيئلهيىهـمن،ك!لكومزود"كب!ىئباخبهلهمن:الآدةلكن:لهمننأل5!لواا؟-لاري

.8عفاؤثزنوء.لا.

لحلصه،القالعننهابمتدكانأنبعدالوتثراءفامرهم...ه:تا.سلأاطزرجي2هـحقبلم؟

واماكيؤمواضعفي-8كرإلفين-ذلكوثك،بالفبعدهصبث!عمذاأن

أرواجع6والرياصةبالقهر(بلامةبنفطظبن)اتا.ف!نماعل!أشمالذيالصببدبن

.92(.:286صالحزرجميعلإةأبيكاب.6.

يععن5،36*-221/الملى!دورلوفاالمحلنصلملوادبداضدالجعنريالحنبنصالح3ي!ا

(،51:934/مضفيجاءمامتابلفي-الحزرجينعلكما-ووضعه،اليرف0ثراءأثاب!+--

أمتفيوردأنجرنماالحزرجياورررمااليصبالجعفريولكن،والموادعةالماعةعن

اثتلىالمغمحلىالق!ىكد6ءبيدالما-1801/يو،22:9451/لو،26:5153/

ومن،أفنهضطعفيالجنرداحدوضربصيفهبطرص!انهب!تحديديوحناأيخفردالتلابذاحدهـ".

النصهلالمنالجعفريربرىفمده..لىئهداعاالبفاصنخدابمبحدآامرهمالمبح

186،صانصارىعلىالرد:أيراجع"اليرفثراءافيببغعنلرتانصمعيخعارض
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!علهأخرىونصوص،للابديعقوببيتعلىملكالمجعلهالملاكبشرى)3

ذليلآ:مهائا

ثاهذاالخزرجيعبيدةأبرساقهحينما،السابقالفرعفيالموضعهلاذكرصبق

علىشاهذامرةيوقهالجعفريف!ن،هناأمالوقا.)لمجيلداخلالتناقضعلى

ثانيةمرةيسوتهكما،أخرىناحيةمنالثلاثةوالأناجيلناحيةمنلرقابينالتناقض

)1(.ويرحنالوقابيناتناقضعلىضاهذا

أقصةثيتاالأمرمنكللكلأ!علهوأخرىثيء،كلخالق!علهنصرص)ب(

زلدي،:ابنيهـلوحنا!قوبأم

فينصببنالقرطىفيهايقارنالتى،الجميلةاللفتةبهل.حزموابنالقرط!انفرد

للنصوصاس!عراضبمااسياقفئيوحنا،المحيلمطلعمنمتفادمعنىوبينمثىانميل

:23،:02لم02متأكصدأبضناالا!بلوفي5الفرطي:بفولا،ظجبلفيالمننافضة

أريد:فقالت؟تريدينما5:فقال،ابناهاومعهاغيسىالجاءتزبديابغآاأبأ

ئفيهلث،فيجلسث-)ذاشمالكعنوالآخركينكعنأحدهما-ولدايمجلسأن

الكايوليكية:أقأبهاأثربالتىالكأصعلىا!بران،ابرال!هلين:فقال

بكاصي،نصتثط:فقال،نصبرفقالا:3،سأض!هاالنيالكاصلرباانأنستطبعان

الكاثوليك!ية:أني.ذلكؤهبلمنالائماليعنولاكععنممليصئكماالنولبس

ابي،،لهمأعدهلل!ينهوبل،أمنحهأنليلليسشماليوعنكىعنا!لوصأما

ص!ماله.عنولاكينهعن!ليسهماعلى!درلا6مه:هناأخبرففد

الميح،أيأأيهيوحنا،المحيلفيايهولالأصحاحايقصدمنهورقةأولوفي

كلهاالأثباءباديءيكونأنيصحلكبف،زمانكلوعفةوجمكها،الأثباهبادية

الا5:بفولهذليكعنيتبرأثم،يسار.عنولاكبنهعنمجلسهماأنكدرولاوعل!نها

..)2".هلىا"علىوالفادالتانفىق.مرادولا؟ا،زلكوهبلمن

كثيرةنصوصىمعمقارنةفي102:02،23/متىالمحيلنصؤ!ضعحزآابنأما

مامجتمعكيف5عمد:أبوبفول،المدكررانصتنافضوكلها،بالمعنىبذكرها

عنولاجمينهعنأحد!ئخينأنببد.لي!باطالاعنرافمن-ههناالبهبنبون

قالهمادمجفقدالقرافيالدينشهاباما855و08صانصارىعلىالر!رواجع:)1(

.901-801صالفاخرةا،جوبة:رواجع،هناالجعفريقالهكافاكاطزرجي

.902ص5الاعلاآ)2(
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مفاتيح-)عطاءعلىقدتزأنهمناليهينسبرنمامع-تعالىالثهبيدهر!انما،شماله

،16/17،91:متإلىأيشيربطرسوهوؤجذقنلأنذلوالأرضالماوات

تبرأقدتعالىالفهوأن38،-1/37و"517/يرالىأيثيرالأبيفحلهمايفعلوأنه

و3/35يولماأيشيرأحدعلىبعديحكمبيىوجلعزافهوأن،الحكممناليه

بأنهاوضهادتهاوتدافعهاتكاذبهامع،المهلكةالفضالحتلكوصائر5-21،22/

وبالثها؟اكافركاذبتوليدلكن،أصلأنجيعندمنولاتعالىالثهعندبنليست

)؟(.،نعرذتعالى

:أخرىتارةوشفيهثارة،الصلاخل!نفسهبثبت()ج

البابفي5:فيقولويوحنامرقبىانجيليبينالتناقضهنابرصدحزمابنينفرد

المعلمايها5:للمسيحقالرجلاأن18،-01/17أيقصدمرضانجيلمنالثامن

وفي،،وحد.الصالحهريثه3صالحيا:لينقوللم:الميحلهفقال،الصالح

ي!نكرفمرة،،الصالحالراعيأنا5:قالالميحأنيوحناإنح!لمن:التاممعالباب

هذاوكل،صالحانهيقولومرة،اللهالاصالحلا)2"أنأويؤكد،صالحايكون"أن

.)5ايهننال،هؤلاءنوليدمنعليهكذب

والسرنة:باللصوصبةو!فهممعالابفبنا،نياءبكلامألاصنثهاد)6(

أحدبرصدالحزرجيعبيدهأبوف!يهاي!نفرداليالقليلةالمراتمنواحدةهل.

الأناجيلجميعفيمابيهقالتناقضهنايرصدوهو،الأناجيلنصوصبينالاقضات

فيماوبينلصالحهبهاوالاصثهادالمحعلىالقديمالعهذأنبياءأقوالاصقاطمن

والرقة.باللصر!يةوصفهممن،10/1:701يوحناا!يل

عنحديثهصدارةفيجعلها6مهالقضيةبهد.الحزرجيأاهتمامنبلغوثذ

امنلاءعنويحدئهال!نصرانيالذلىبخاطبهوها،الأناجلنصرصببناتانض

اللامعليهمالأنبياءبكلاآاصتثهادكم:فمئلآ...ه:ويقولباثناقضاتالأناجيل

.لأ/592)1(الفصل

.املاآصاقبهايتمابحثمنقلالهة)2(

علىبهللاسهاديدلحالموضعهناأنحزآابنمحلىفكقد:6مولو،1/703الفمل)3(

-ايهولفالنص،أخرىناحبةمنروحنافاجةمنولوفاومرقىمق:منكلببناثافض

فيأبضئامدكورهوبل،مرقىبه!نردلمنفعنالصلاحالمحنجه!فياللي

.9؟ا-./818؟لو،7؟-9116/ات
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قال:.عيسىأنالانجيلنصفيألبتمثم،)!(اليهودوفيييكمحجة6مرالهموانحاذكم

منىدخلئمن3:الكاثوليكيةأفيأبذامرعنويجذ.صتيتمغفىدخلفمن،البابأناا

فجعلهم،ا،نبياءمنقبلهفيعزضىثم،،مرعىومجدويخرجيدخل،يخلص

بابأما)ني:لكم!إقولالحق:أحالئالكمأفولآمين):فقالوصئر"أقالصرضا

شيتئاليسرقالااللمنئقيذ.ولا،وصرائالصوضاكانواعليكموالقادمون،الضان

فد(أوجسيئ)مفسوكمرأبتوقد،،خبر!اونزثادوالخبؤاقدمتوأنا،هـ!فل

.)2(،البهبلنفتلابهذبانهناعناعننر

أما،الموضعهذاعلىالنعلبقالمفدس.للكناباقط!يفيالنفبرلمجاهلوفد

أندون،الفدبمالعهدأنبباءبهمفصوف!الكلاكلبكونأنن!تفيالكاهلولبكبةالنخة

.)3هلا.النفييدعممانفم

الجمع:رلبىابنةاحباء!صةفيالننافض(7)

ناحيةمنومرذىلوقاوبينناحيةمنمتىبينالتناقض-إبرازحزآابنانفرد

ولوقا-مرقسيذكرفيما-اصمه،الجتمعاضرافمنرجلابئ)حياءقصةفياخرى

متى)!يلحقالتاسعالبابفي5:حزآابنيقول،)1(للمجمعرليتاوكانئيرص،

وفالالموضعذلن!أضرافأحدالبهأفبل،هذابفولبسوعفينا26:5،:19/18

ذكرثم،لتحيابيديكوتمسهااليهاتنمبأناليكأرغبوأ"يا"تونيتابنئانله:

لملمجاربةف!ن،اصنكتن:لهنفالوالبواكيبالنوائحونظرالفا!دببتخلإلما6له

عليهادخل،عنهاالجماعةخرجتولما،بهالجماعةفاصتهزاقي،راقدةولكنهائضت

.حية،6فامهاثمبيدهافأخذ

قالأنهالا56!810:4/لرقا)نجيلمقالتامعالبابفينفهاالقصةهنهوذكر

يخبرهرصولفلقيه،معهنهضوأنه،الموتعلى(شنزقتتد:لهقالأباهاان:فيها

أنأكاوأنلاالمعلمتزعجقيتمماتتابتك:الكاثوليكيةأفيلفةفلاملالتقدالجاريةبأن

وقد،المحفيتحققتالنيالقديمالعهدنجرأتأنها-فيعم.ماالمقدصالكابفاموسبذكر)1(

.861863:صيراجع..ةنجوهوثلاثينئملأئاعددهابلغ

.146صالحزرجيعيةأبيكتاب)2(

الكاثرليكية.النخةمن32هـا()4رقمهاثى:-ساجع)3(

علىيدلا،(الجمع)رنيىلقبكان141:5،عى)9(أهامىالكاثوييهةانخةتقرل)4(

هذالحل:وأقول،،ا!ماعةوجهاءعلىبطلقكانلكه،الجمعفيالعباد)عنالمؤول

.(الجمع)رئى:ولرقامرقىولفظالوجهاء()أحدمنىلفظبينللتوفيقمحاولةاتفير
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الامعهيدخلىلمالبيتبلغفلما،،-فتحياوأين،ئختلا5:لأبيهاقالالمسح

لا:لهمفقال،2(وتلتدآتبكيالنساءوكانت،الجارلةوأبويويعقوبويوحنابطرص

ودعاهابيدها-.فاخذكرتهامعرفة-بهفاصتهز،ا،يةوليستراقدةف!نهاتبكوا

اليها،الروحقزذت:الكائوليكيةأفيروحهافيهافانصرف،قوميجارلةبا5:وفال

أنوأمرهماابراها،أفده!أبراهاوحار،.لطتم.طعا/تابأنوأمر،وقتهامنوتامت

:521/أمرمرقي)نجيلمنالخامىالبابفيذلكمثلوذكرفعلمماأحديعلملا

.43!3:وه24

ودعا.بموئهأ-،واخبى.،ماتتقدوهيالمحورجاهأباهاأنمتىذكرا.فقد!

يئمبأنورجا.،تمتلممريضةوهيالمحالىأتىأباها)ن:يقولولوقاليحييها،

ئغبلاايئعنه.ألا:لهوقالالطريقفيلقيهالرصولوأن،ليثفيهاالبيتالىمعه

فلاتوصخطهثإلعالنفعليهما-ضكبلاكاذفيالئدثينفاحد-،ملالتفقدنفك،

.)2("كذابعنالديناخذمجوز

أورئعليم:الىالمحدخولفصةفيالتنإقض81(

فتهالما،النمدلهالحركةعلماءبعضان!با.أورضل!ملىألمحدخوللصهلف!

كما-وجحئاحمازاكانت:دخولهعندالمسحركبهاالتيالدابةحرلاتناقضمق

فياختلافايصا.معأوبوحناولوقا-مرق!يقوككما-فقطجحثئاأم-متىيقول

علىشاهاباذكرهامنفمنهم:علملالناعندالقضيةهنهتناولتنوعوقدثروأية،؟ا

التاضىعلىثاهتاذكرها.منومنهم،حزآكابنفقطؤمرقىقىيينابخاقض

لىبالاشارةالجوكطواففردالقرط!،عنه!ونقلكالحزرجيفقطولوقابتىنش

الآخرين.اثلاثةنصوصمعفتىنصىمغظق
*ء+ل!

أورضليممنقرلوا.ولماا:211:1،7/متىيقرل،ذاتهابالنصرصإولنبدأر

حي!ل!،الزيتونجبلكد)3(فاجيبيتالىووصلواوتلاميذ.(الميحعن!جدث

سلوطةأتائاتمدا،تجاهكما.التيالقرلةاكاذهبا:لهماوقالتلميذ-شيسرعلميل

ؤرمت!عطرباطهماقخلآ)"(،يقفزها!سلوطةحمارة:حزآابنأعنديوصمثتا-معها

.(،ئم!لامادة:الوعطالمعجمأووجههاصدرهاضربص:المراةالد!:لفاللأ؟(

واخصار.تجصرت275-1274/الفصل)إ(

أيانانيوهي91/21(ولو111/مر)راجعالريتونجبلفياثرقيالمنحلرعلىتقعة*فرلة

39(.ص)؟(هاثىالكاثولبكية:انخةأ.الطوركفر

و(،.ل)تما!ة!وصإ:أللعبمافلا.ءوالجمع!ه،يلغأرئفطم،الئفرأوالجخىالفلو:)4!
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إ،اليهنامحتاجالنيذلمس:حزآابنأعدالرب:.فأجباضيتاقائللكماقالف!نبهما،

لسامرلوا:)ا"النىلسانعلىقبلمالح!مهذاحدثدإنما،لوم!هفردلهما

فذهب،دابةابنوجحشأ-لانعلىراكبا،وديغااليكآتياقيكئرفاهو:صهون

عليهماوضعاثم،والجحثىبايهتانواتيا،ممسرعأمرهماكماوفعلاالتلميذان

عليهما،،.نجلى:الجوفيوعندالبروتستافتيةأفي.يوعفركب،رداءيهما

عند-عئياوييتفاجيبيتالىووصلوااورشليم،منقرلواولما5مرض:ولقول

فما،تجاهكماالتىالقريةإلىاذهبالهما:وقالتلاميذةمناثنينأرصل-الزيتونجبل

قالف!ن،بهؤأتيارباطهقخلأ-احدركبهما-سلوطاجحثتاتجلاحتىتدخلافهاان

قليل،بعدهناإلىيعيد.ثماليهمحتاجالرب:فقولا3هناتفعلانلم:قانللكما

بعضلهمافقال،رباطهفحلا،الطريقعلىبابعندسلوطاجحثئافوجدافذهبا

فجاءا،يسوعأمرهما.كمافقالا؟الجحثىرباطتحلانبالكماما:فاككانراالذين

.،فركبه،عليهرداءيهماووضعايوعاولبالجحث!

الموثرةغيىا،لفاظبعضفيالامرقىروايةعنلوفاروايةتختلفولا

فيكمابالقولههـم!يكثيراالدابةبامريوحنايهتملاحينفي35!91/28:!لو

.،فركبهجحثايوعفوجد5،:41لم؟2أيو

)2"،والا!لزالبطببنما!نلفقدعلبفاعلملاانعفببأما،!ضوصهيهذ.

نجصوصمعمتىنصتناقضذكرالذيالوحيدالاثارةصب!ذت-كماالجشوكان

وراثارةمع-مرقىبنصتيعهثم،متينصأولآأوردفقد،الآخرينالثلائة

كليفه،لأخقدالنصبنهدينأحدان5:قانلاعقبثم-لوقاروايةمعرواتهتوافق

بالاثيانمقيل!لهماأمر.كان-أمرهماحين-تلميذيهبأنانجيلهفيصرحمتىيهن

ئيابهماعليهماووضعا،:قرله-إلىصمعتكماوعفهما-ثم،معهاوجحنىبأتان

فقط،جدثئاوجداالتلم!يلىينذنيكأنانحي!لهفيمرتىوصرح،،عليهمافجلى

جح!ايوعوجد"ألهانجيلهفييرحناوصرخ،وحدهعليهجل!الميحوأن

معلأسهاتباينتكبف:نسبنهااكحدةالواقعةهذ.منفاعجب،"عل!فجلى

وأمث!افا،النصوصهذ.عنغفلتهم:ذلئامنوأعجب؟احكاينهاواخلفت

فيخللأيوهمكامنهمأحدتفؤ.لرحتى،الدادعلىجارجميعهاأناولوركونهم

املايوليهية:انخة:وراجع"واختلافتنرمع19،9/زكرياضرفيجا.ماقإثارة)1(

.49ص)4(هامى

.802صالاعلاآ،؟15صالخزرجيعيةابيكاب:يراجع)2(
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."؟(،عقلهبصخافةحكموامعانيها

ومرقى،متىبينالتناقضعلىالموضعبهذابالاستثهادفيكتفيحزآابنأما

منال!نصوصفيماعلىتركيزهينصبانما،اهتمامهفاثقالقصةهذهيوليلاولك!نه

فيجاءماذكربعديقولوهوحزآابنإلىلننتمع،زكرياصفربنصرصاصتشهاد

:يقولمتى:الأخرىتكذبمنهماواحدةكل،قضيتانفهاتان):ومرق!منى

.فلؤاركب:يقولومرق!،حمارةركب

ملككيأتيك":9/9،أزكرياالبىبقولالذلكاصتضهادهممنكلهوالعجب

.أخرىكذبةفه!.،أورشل!يمملكقطالمحكانوما،،أتانوابنحمارةعلىراكئا

أورشليميدخللمأترا.،حمارةبركوبهأمرهلصحةاسنث!هادفم:ضيءوأطرف

أخبرنيولقد،السخفاءمضاحكمنضحكةباكههذها3سوا.حمارةعلى)نان

هذاعلىعلمائهممن)2"(عاقا)وقفانه-وجههالثهنرر-صاحبنابقيبنالحسن

نأضحكني،التوراةهيوالحمارة،رمزهذاانما:،النصرانيالعالمأيأفقال،الفصل

كاأتىأنهوعلمفسكت:،الحسنأيأوقال،الفلوهوفالالمجيل:لهوقلتقرله

.)5ب،السخريةيوجب

المح:عثمةفصةفيالننافض)9(

اهتمبعضهمولكن،المسيحعلىالقبضقصةفيالتناقضاتبعضعلناؤنااغفل

مثولهأثناءخاصة،للمسيحالمزعرمةالمحلامةقصةفيالتناقضاتبعضب!براز

يلاط!.الفاندالىصبقوحبنما،الكهنةعظبمعندللاسنجواب

اليهردي:الجلسآأماالمححمة)3

التناقضليظهرمتباعديننصينبينفيهاربط،الخزرجيعيدةأبيمنجميلةلفتة

الأناجيلتناقضعلىالشواهدصردصياقفي-النصراننالقسيخاطبهوهابينهما،

الذيالانجيلوفي)قافلآ:2/18،02:أيوفيماالىفثيى-نصرصهاواضطراب

قالتاليهودوأن،المقدصبيتفيالتجارةعننهاهمقديوئاكانأنهعنه:بايديكم

52.،ص)1(ضفاءالنبل

ابنمقصودلأن،نحويخطا-الاحثررىيخما-رهو،بالرفع(عالم):المطبعالأصلفي)2(

وفف:يقال..عيهأطلعه:كعنى،النصهناعلىنصرائاعالماوقفبقيبنالحنانحزم

.(،تقو)مات:الرجطالمحجمأ.ميهأطلحه:ا،مرعلىفلائا

1/692.)3(الفمل
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النسضى.الحالية:أقيا"لبيتهذاتهدمون:فقال؟لنالحظهرعلامةأي5:حينئذ

أفيسنةوأربعينضفيئييئبيث:اليهودفقالت،أيامثلاثةفيلكموأبنيه،الهيكل

.،؟اأيامثلائةفيتبنيه،وأربعينستفي:الحاليةالنسخ

انه":57،58-14/مر،6-ا2606/أتيقبرلعنهآخرمرضحفيثم

بينة،عليهواص!ذجميت،)؟"المضرعاملبلاطالىوخيل-بظنكم-اليهودبهطقزت

فيالبيتهذابنيانعلىقادرأنا:يقولهذاسمعنا:وقالااليهجاءازورثاهذفيأن

؟ايامثلاثة

قالأنهكتابكمئمنشهذوقدزورثاهديلئثوهماأناصتجزتمكيف:أخبرني

لمالشاهدينف!ن،عيسىفيماغيرالقولىبهذاظنرااليهردإن:قلتف!نذلك؟ا

كتابكمفيوما.هولسانهبهنطقومالفظهعلىضهداانما،تأويلعلىلثهط

البيتأنمن،اليهودمجاوبةفحوىمنيظهرماغيىلهذاتأوبلوإي،منصوص

13.المقدسبيتهوكلامهفيالمغض

!صىد!92"هأيمبئ!4عئلببعدماقلموأنهجسمهأرادانما:فقل!تم

!لابهيعمرفالتى"لهت!يلألحالتمنوهكذأ،--الجملمحابآدمأرقامعددهووا،ربعين

و!8!دى!هتاصى!ين.ي!ينهمجرىللافهافيصتيغتولا،ضيتامنهاالطود

"8،.!بكمخرعقغهصنتصغرنمماح!سوى

13وثمثهض!مهاموملر.اصرمهخل-علاطئع!!نعإيه

!!؟لمول!،يوح!!!1،3/36!-ص!نشعمأر؟!غصههنهالجعفريتناولا

الأناجيل،نصوصبينالتناقضثوأضع!حز!هصيثهفيوذلك،91،1/و45

ضيءأي:قالالقائدبيلاطسإلىيسوعخمللماا:متىقال:آخرموضعايقرل:

أما،الكهنةريىبيتفيابهودىالجلىأمامكانتالهالمةهذهيهنالحزرجيمنخطاهلا)1(

تابة.مرحلةفينكانيلاط!لىالنمل!

الجاةكثابالايخللنخةوففا-الميحأنمنلم2122-2/يرخاءأايخلفيماالدثر)2(

هذا،تولهتلاينهتذكر-بعدفيما-الأمواتبينمنأقافلما،جدهيكلإلاليرأكان

.،يوعقالهالذيوبالكلامبالكتابفأمنوا

الهاورةهذهبانالقولالىمضىفيماقلمهصبقأنبعد،الصوابإلىالحزرجيمنعودةهذه)3(

يلاطى.كدكانت

الكلاآهذا-كعادت-القرطينقلوقد،914-148ص:الخزرجيعدةابيكتاب)4(

.802صالاعلاميراجع،حريخةشهبصررة
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يسوعيدوغسلماءاخذقتلهمنلهملابدأنرأىفلما،اصلبه:فقالرا؟هذاعمل

لما":وقاليوحناذلكوكذب"أبصروأنتم،الصيذيقهذادممنبريءأنا:وقال

نصلبه،:فقالوا3هذامنتريدونما:لليهردقالبيلاط!القاثدإلىيوعحمل

احترمهالقائدأنيخبرالتلاميذأحدفهذا،،اليهبموصئمهوتجقذهيسوعفضرب

.)1("وجلدهأهانهولكن،كلا:يقرلوالآخر،يدهوغل

الجعفركطأنيتبين،الموضعهذافيالأربعةالأناجيلنصوصمراجعةبعد،ولكن

نابالغثمومن،متىيرولهكماالمسيحمعبيلاطسملكترصيففيبالغقد

بيلاطسأنعلىمتفقةالأربعةالأناجيلأنذلك،ويوحنامتىبينبالتناقضالحكم

15/15،مر27/26،متفيأصراحةليصلبو.اليهودإلىتسليمهقبلالمشحجلد

الأخرىالنصوصتفوقمتىنصوصأنصحيح23،25/لوفيبىضمئا911/ير

لاهناولكن،صراحهاطلاقفيالجلرفةورغبته،للم!يحبيلاطىاحتنامإظهارفي

نأخاصة،بالتناقضللحكم-عنهنقلالذىللقرافيولا-للجعفريمسرغاينهض

للمسيح.بيلاطىجلدبذكرينفردلم-رأيناكما-يوحنا

الأناجيلرواياتبينالكثيرةالاختلافاتالىت!هاوالقرافطالجعفريوياليتلأ

فعلئامبرر!أوتعطيثالطفاتاختلافاتوهي،الليلةهذ.احداثحولالأربعة

جميعها.ا،ناجيلفاالقةيهدآالذكطوالاختلاتوالت!ضاربنجالتناقضللحكم

ه،،

الليلة،هذ.أحداثفيالتاقضاتكافةعلىالوقوففيورغبة،للفائدةداتماما!

للقاريء6ددأكلهلهنا،المزعرمةالصلبعقيدةهدآفيالتناقضاتهذ.ذكرفىلأهمية

علما،نامحر.ما،احد6!هاذكرفيايهربعةالأناجيللتناقضاتم!شطاجدولابكريم

النالي:النحوعلى،علبهماصندزكهمااومزلفاتهمفي

والاهانكوالمعاكمةالاعققالاتصةتناق!!!

:-بطرصانكارفضية:أولا

يوحناعندلوقاعدمزقىعندمتىكدالمقار"عنصر

06لفقمع6مفقانقبلالطقبلالميمنبوهة1-

متىمعضىالديكيصيحالديكيصيحالانكاربهذا
ولوفا34()22/مرتينثلاتتنكرني

اذ،الابقالموضعفيالقرطيفعلهما-فاالفرافينعلوقد،85عى:على.الحارىالردرر(

.911-181صالفاخرةالأجومة-ساجع،ب!مجازولكنالحزرجي*آننل
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النبوءةهذهتحفقا2

الذينن

ايهسنلةوخه

واينلبطرص

ذلك؟حدت

!!لى

دطرصحلصهل
الكار.

لعدص
لكا

مرات
6(2/43)

ثلاثأنكره

وصا!مرات

.بعدالديك
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-26/96(
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فيهنا!كل

نيهـوونجلى

ثلرظم

منة

،*-!،ول-أ6

المقدسالحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود

38(/)13ثلاثتكركط

مرات

(41/03)

معض6مفقصياحكانالديئاصاح

شرباأثناءالدبناالانكاربعد

15-)18/الانكارأوالأوله

27(الثالثثمالثاني

-55)22/المرةصاخ

62(بعدالثانية

-الانكار

الثالث

/141-66

)72

ئمجككةثمجارمةجارصة

!فرونرجلئمرجلصانهواحدة

فيحمباصاعةبعدأخرمارفيمرنبن

مطي!فزلمجلىفي..الكهنةعظيم

أوهكفةروزو!دصالهثم
صهر.امهنةطبم!اضرون

النصحان!ا5-62(5)22/كلهم

وشح،غيرة66-72(/1)3

/اثادةوالمرة

!كلكلت..

ةطبم!أ

طرممصجل

عغضفا

للاا/12-17

-الممجلفاحلف

نفردا
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الأولاالباب

:الاعتقالقصة:ثانيا

لوتاعدمرقىعدمتىعندالمتهارنةع!نصر

معاتفقمعاتفقيهرذاجاءتعزتكيف

مىضالأصخزيوطيالرومانالجنرذ

ومرقى-143/)4الذينالجنردمععدالمحعلى

)22/47-46(عظماءارصلهم3لاعمالهمجيغ

48،واثيوخالكهنة

اليصىمجملون

علثاو

علامةوأعطاهم

فهويقئلهقنبأن

المح

(5لأ/47-.،6

با:لحقتالتىوالاهاناتالهلامةقصة:ثالنا

لوتاكدعندمتىعندالمقارنةعضر

مرتى

مراتعددكم

الميح؟معمحثحة

محثمتان:

فيا،لل

الجلى

كطيهودا

كانتوالثاتية

يلاطىكد

57-لم)26

ورطا،

ا-لفقمع

تى

-14/53(

65(و

-15/1(

)15

ثلاث

عحمات:

فيا،لل

الجلى

لهوديا

(22/66-

بةلناوا(17

طىيلاكد

(32/1-7)

كدواثلثة

هيرودحا

/23(8-21)

نانجةعودةمع

يلاطىللا

نجهومجادلات

الكهنةوبين

-23/13(

577

يوحناعد

اليهمخرج

نجفهالميح

مرتين:ومالهم

تطبونأتن

ككم:فاجابو.

لانقا.يصرات

و!مد.هوانا:

اعكلو.ذلك

واوثغوه

3-8()8؟/

عد

يوخا

مححمة

فيواحدة

نجا!نايت

عظبم

الكهنة

فياضزك

6لط)جر

يانا

وصهر.

حئان

)18/13(

بعدهانم

بفاجتا

انص

24()8؟/

خانبان

ارصل
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كانتمنى

فيالميحعاكحة

ايهودكط؟الجلى

الجلىطلبهل

أمزررشهود)حفار

لا؟

الجلىاصلرهل

المح؟علىحكما

فعتوأبنض

المبحعلىالاهانات

وبصنقلغ)بن

(؟الخ...وضرب

أهانالذيمن

المحأ

.جلتان:

كلألثالأللى

واثلألية،يلا

فبهاصنر

تخراالحكئم

طبوا

محيهحكم

بالموت

/27(1)

ثولهأثاه.

الجل!آاما

ومرةابهودي

لارفيأخرى

بغدالححم

معهالتحفق

جانبمن

وثاتهملاطى

نحبنهكد

ا!ثةعلى

الكهنة

والنوخ

المقدكلالحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود

المح2(5

إلىموثقا

مع،قافا

كسبانه

النص

كانالابق

حاضرا

يذكرلمجلةمعانفق

عنثثافيفقطواحدة

اماآالهلامةالصباح

الجلى

عدآترروا

لالاحتا!ا

ضهود

معانفق

ش

-14/63(

)64

معانفق

متى

6لفقمغ

نؤببامى

يصلرلم

حكماالجلس

فولهفبل

الجلىآاما

الهردي

-22/63(

وعند65(

هيرودس

/23(11)

وهروثاثة

ا!ثةعلى

/23(-35

)38

الحرص

اعتقلو.النين

لا

عنحلىيث

الجلى

أصلا

لا

عنحلىيث

الجلى

أصلا

أثاء

التحقق

أماامعه

حئان

وفبافا

/18(22-

وعند23(

يلاط!

/91(1-

)3

احد

عندالحرص
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الأولبالبا

الفيودوضعتممىا!ا
يديه؟قي

وابلأ.أنجر.نى

الترئزيمطالرطه

؟الوكلاكليل

ذلك؟فنلونن

8)66(2ثمتجتذ.

يلاطى

نم)27/26(

ج!رداهانه

الحاكم

/27(-27

المازةثم31(

وعظماء

الكهة

والئصثان

صئلبااللذان

علىوهرمعه

الحثه

-27/93(.

44)

الهلامةبعد

الححمدارفي

أيديعلى

ابخود

)14/65(

ا-5)15/

و02(

-15/92(

)32

الهلامةبعد

متىمع6مفق

/22(-63

خر65(ثم

هيرودصمنه

رداءوائه

بزافا

/23(21)

منهصخركما

العبر،صاء

وهووابخود

الخةعلى

اثبأما

نضننه

نهلةبا

(32/53-

83)

الهلا!ةبعد

هوهيرودحا

أبهال!كط

لار.نيالرثاء

اورضبمفي

/23(11)

-957
خان

/18(-22

ثم23(

جلد.

يلاط!

)91/1(ثم

الجنوداهانه

منزلفي

يلاطى

)9؟/3-2(

عندباضرة

اكتاله

وقبل

الهلامة

مع6شق

متى

ومرتى

المزعومة:الصلبفصةفيالتنافض)01(

منال!نقديةالحركةعلماءأباهتماحظيتالمزعرعةالصلبروايةفيثاهدثلاثة-

أحداثها:حكايةياالأأ،جيلنصوصتناقضزاوية

:؟نفسهالمصلوبآأالفيروانيسمعان:الصلبخشبةحملالديمن)3

ابنبينجرتعاورةطرفتهامنزادالتى،الطريفةاللفتبهذهحزمابنانفرد
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المقدال!المتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود058

بشأنالأناجيلنصوصتناقضتبريرفييفلحلمالذيالنصارىعلماءوأحدحزم

اقعارضةالنصوصبينالجمعبهيمكنبتبريرحزمابنلهوتطوع،القضيةهذه

بينها.الحاصلالتناقضصهازالة

نأعلىمجمعة23/26،لو،1521/مر،27/32أمتالثلاثةفالأناجيل

)سكندرأبوأنهمرقصأيضيفسمحاناسمه)1(قيروانئارجلآسخروااليهرد

خ!ثبةلحملسخروه،الحقلفيعملهمنعائذاكانأنهعلىلوقامعويتفق،وروف!

صلبالتيالخشبةحملالذيهوالمسيحبأن191/17،يوحنايمردحينفي،الصلب

عليها.

علىالتعليق-غالتاكعادته-تجاهلقدالمقدسللكتابالتطبيقيالتفيركانالراذا

بقولها:يوحناانجيلفيجاءماعلىتعلقالكاثوليكيةالشخةف!ن،التناقضهذا

..تعذيبهأداةنفسههومجملأن-الثريعةلاوردلماوففا-عليهالمحكوآعلىإكان

مكرقا،)3(،القيرريسمعانتدخلشأنفيالإزائية)2(الأناجيلفيجاءمايوحنايهمل

تعليل15،21/أمرعلىتعليقهافيحاولتقدكانت،الصريحالاعزافهذاومع

أداةبنفسهيحملأنبالموتعليهالمحكومعلىكانا:قانلةالقيروانيسمعاننسخير

تسخيريبررمايسوعاعياءفيأنشكلا-ا،قلعلىالصليبعارضة-العذاب

.)1("المارةأحد

حزآابنبهعقبماإلىالعودةقبلوتبريراتهمالقرمتفسيراتذكرمنلابدكان

أصحابه،حكاهمايخالفيوحناحكاهماأنعلىتثيدهفبعد،النصوصهذهعلى

طويلةكانت:ليفقال)5(هذاعلىعلماثهمتغفنقززثولقدا:محمدأبويقرل

وجدته3وأين؟هذالكأينومن:لهفقلت،المذكوروصمعانمرفحملهاجذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كائتيونانبةصنعمرة(فبربن)أنذكرالتي،الكائرليهبةالنخةفيكمافب!فيأوفبرواني

.،151ص()17هامن!:أيراجعافريقاشمالضاط!علىتقع

منكثيرلوجود(لوقا-مرتى-تى)اثلاثةالأناجلعلىالكاثولييهةالنتتطلفهتبير

الذييوحنا-()الرابعالانجيلبخلاف،بينهاوالقصصوالألفاظايهصاصةالزيهةفيالتثابه

25:صالكاثولكيةال!نخةأفيالازائيماالأناجيلإلىمدخل:يراجع،انصةبزبمبتهينفرد

.121صالمقدسالكتابقامومىوينظر:،92

.354ص()12هاثى:الابقالمرجع

،175ص)14(هائى:نفهالابقالمرجع

منالمعنىهذااصتىولعله،التاقضهذاعلىالنصارىعلماءاحدأطفغانهحزمابنيقصد

.(،ررق)ما!ةالوصطالمعجمأ.بالاعزافعلىحملنهبكذا:نلائاقررث:فولهم
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185الأولاالباب

قديكونأنالممكنمن:قلتولو،هذاعلىتدللاالأناجيلمؤلفيأخباروصياق

.)1(،الخبرصياقفيآذخللكان،.الطريقبعضلحملهامنهماواحدكلصئخر

في-والحدثينمنهمالقدامى-القرمعلماءعلىحزمابنتجفوقالاعزافومع

حتى-التناقضلنفيوتبلرتأويلوجودمجردأنإلا،الأناجيلنصوصبينالجمع

القارئمعحزمابنقطعهالذيالعهدمعيتنافى-نفطحزمابنابتكارمنكانلان

-هناكقالفقد،والنصارىاليهوديقدسهاالتيالكتبلمقالنقديةدراصتهبدايةفي

شاالمذكورةالكتبمنئخرفيلمأننا:هذاكتابناقرأقنؤفيغقنماكلا:-صبقكما

له،معنىلاهذابمثلفالاعزاض-وتجغذذنوان-ماوجهعلىيخرجأنيمكن

لأن-فيهاموجوذاذلككانلان-معناهيفهملا)2"كلاقا(منها)نخرجلمكذلك

وجهولافيهحيلةلاماأخرجنادانما،أرادمابهالثهأصابقد:يقولأنللقائل

)كا.،خفئاولاعتملآلا:أصلآعليهادليللاالتيالكاذبةالدعاوىالاأصلا

والعقليةالمتهافتللتفكيرنموذخايعطيناأنأراد-اثهرحمه-حزمابنولعل

أنأيضئاأرادولعله،ذلثاعلىثاهدخيرلتكونالابقةالحاورةفاوردالاذجة،

،صفارالنقديتناولهبهاامتازالتيوالموضوعيةالعلميةمالتهنموذخايعطينا

سبيلآ.ذلثهإلىوجدجنحانحرجعنلهمومجثأنصفهماذخصرمه،

:؟فقطأحلمماآا؟يئئانهكاناهل:معهالمصلوداناللضان()ب

والجعفريالجوفيشاركهدانما،الموضعهذافيالتناقضبرصدحزآابنينفردلم

المتناقضةالنصوصعلىالتعقيبفيالمعهردتميز.حزألابنيقىهذاومع،والقراز،

يلي:كماوهي،القضيةهذهفي

يميةعنأحدهما:رجلانبزعمهمالمسحمعصلبقد6لهعلىالأربعةاتفق

انفقحبنفي،نحصوصهماضبنا191/18،بوحنابذكرولم،بار.عنوالآخر

لذكر:271/38،44فمنى:ذلكبعداخلفواثم،لصت!نكاناأنهماعلىالثلائه

والكتبةالكهنةوعظماءالمارةئأنذلكفيشأنهما،وشير،نهالميحيبانكاناأ!هما

حينفيخالفهمالوقاأما)"32!151/27:ذلكفيمرقىمعهوبتفق،والثيرخ

ييرءتصرف1203/الفصل)1(

.هلاأبقمناصبفبروهو(فه):الأصلفي)2(

.311/913(الفمل

الففرةانتحلبتاتهافيوبهرت)28(كفقرةاعفطتاماثوببهةانخةأنملاحظةمع)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدسالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود-!-!---.2!لاة

زميلهموقفيستكرالآخركانحينفي،يسبهكانالذيهوفقطأحدممانا2يايخر

الصليبعلىالمحفقينالجرقينأحدوأخذ):43(23:93/ألوالنصيقول،لدة

آؤقا:و!الالآخرفانتهره،وخفصنانفكفخفص؟المحألست:فيقولالثتمه

تترجبهمانلقىلأنناعدلفعقابنانحنأما3نفطالعقابتعانيوانتالثهتخاف

فيحثتما)ذايسوعيااذكرني:قالثم،صوةايعملفلمهرأما،أعمالنا

.،الفردوصفيمحياليومستكون:لكاقرلالحق:لهفقال،ملكوتك

هناككاندان،السابقالعنصرفيالمذكورالموضعإثرالموضعهتاحزآابنأورد

منافذبهيعصدمنعهدهصابقللىهنايعودف!نهومخرخاترلزادلقرآالتص!.قد

انفبعد،التناقضشتزفيمنللأفلاتأمامهفرصهقركوعدمأ!مامابمالهروب

هتاو!،الأخركله(لجههفيولوقاجهةمنومرفسمىعىالواضحالتاقضبئن

ه!جمكنول!ى!تليعودمحمدايويعود،بلافاجيل!لثقةانخرابمعلىدليلالتتاقض

لرم!خبرصياقلأن4آخروقةيايهوآمنوقتفيصبهاللصناحدلمنئذعىأن

لم.تغكر،المسيحشثههتثهصعيهعرلكرلمهومجر"فلكمنيمنع

مصلويون-ثلاشم-وهمه!لصيغكلاآ(نع!قىو"كلمم،ذلكمحلى!يياعده

متىأنأو-أخبى.تنكعبد-كدبةلرقاأن:ضرورة-فوجب،الحشبعلى

ء+(،ولابد)؟"(أخبرهما)الذيأبر-مرقىوكذبكذب

صرح5:قالثملرقاءبنصمتبوغاومرضمتىنصأوردفغد،الجوفيأمما

أحدهما-كان:معهصبااللنيقاللصينأن:إنجيلهإ.قيلرقاا:أملاآهذاصاحب

وعرقى.ضىتصريعوصيق،بهمستهز4لالهصاثاوالآخر،عليهعطرفابهمؤمئا

واحالة،والراقعةصه،صاخرفهماكل،لهصابئنبهكافزئنكانااللصبنأن:كليهما

هنهتكاذبفيولاضك،عراءالصفةق!أفرعاعلىكالكلام)عليها()3والكلاآ

:يقولالذي53112/!أضياباصثهادوهي،المخطوطاتبعضفيمذكورةالمزوكة-

اصتعمالهفيمرق!عادةمعتفقلاالاصئهادفيالطربفةهذ.انونؤكد،الجرمبنمعاواحصي

وله،بالتحريفصريحاعزاتوهذا،175ص!2()1هاثىيراجع،القديمالعهدنصرص

.كيرةنظانر

فه.ضاء)نالكلاملباقانسباباحثذكر.وما،(اخبر.الذي):الأصلفي()1

1/203.)2(الفصل

خطا.انهرلاضك،(عبهصا):الأصلفي)3(
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583الأولثباب-.

فهاليسواأشياءيقولواأن)ثرجة()1(إلىالأزمانعلحهمطالتقائليهاوأن،-03!وقا!ح

6)2(.يقينعلى

لرقاأقوالبأنولوقامتىئصئبئمنأوردهماعلىتعقيهفيالجحفري!كتفي

ذكرهماإلىيضيفف!نهالقرافيأما،)3(قبيعتكاذبذلكوأن،متىاقوال!كذب

أنالهالمنأوأنه،القضيةهذهأكفلاقد.ويرحنامرتىأن:التناقضعنالجعضي

كاندهان؟ئزكاهقيتمصحيخاكانف!ن،الوقتذلكفييئيعولاهذامثلمجدث؟

؟)،(الآخراناخ!تفقهقيتمكنئا

بالمسحأحدهماأواللصيناستهزاءقضيةيوحنا)غفالعنالقرافيقولكانلاذا

ايهخيىهذاأن)ذ،مرقىعننأيضاذلئاذكرحينماالصوابجانبهقدف!نهخا،

كما،لانهاقىلروايةموافقا32(151/27:فيذكرهابل،القضيةهذهيغفللم

آنفا.رأبنا

التضحيةالىالنلاميديدعوكانالذيوهرالصلبعنديجزعكيف)ج(

:؟لاعتثهادوه

عنالأناجيلتذكر.ماالىتبهحيث،الخزرجيعبيدةالرمهاانفردجميلةلق!

فيالنصوصأنحينفي،صلبهوعندعليهالقبضعندققهواضطرابالمحجزع

يقول،الاصثهادعلىلهموتحريضهالتضحية%لى!ميذدصلتهكذكرآخرمرضع

حينأنه:عنهبايديكمالذيالانجيلوفيا:النصرانيهقستحئ!إعررجئ

ياأقولفماذا،نفسيجزعتالآنأتقال-بظنكم-عليهاليهوديو!ب!ئعر

عظيشاصياخاصاحالخثبةفيزقعحىوثه)5"،،الرقتهذامنفسئمني؟أبتأ.

)6(،،13إصنقمتنيلتما1الهي،الهي:وترجمته13ضتتقتيييتما1لللي،للليا:وقال

فليوهبألرييقفزانأحبمنا:ذلكتبلقالأنهالانجيلمنآخرموضعفيثم

مأ13قبلعليهحرضمماهربجزعفيهف،النفوص)تلافعلى)7(فحزضنف!ه،

.ابقاصتامةمنلمزيداباحثمنزلادة)1(

.45ص،الثيلضفا.)2(

.8182-صانصارىعلىالرد:رواجع)3(

يير.تجصرف131ص،الفاخرةالأجوبة)4(

.221:93،42/ولوقا141:32،36/ومرتى261:36،42/قىذكر.مامحنىهذا)5(!

.151134/رمرفى271،46/ضذكر.ماهذا)6(

ولفظه-19/23،24-ولوتا35،،3-81/ومرقى16134،35/متىفيمامعنىهذا)7(
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المقدماالحقابنقدفيالمسلمينعلما،جهود58!ا

ذلثامنيخلصهأنيدعوهفهابئايكونكيفأم3!قسهوتجزعإفايكونكيف

)1(.613لهيستجبفلمالوقت

!لاخم!!

قصةلتناقضاتجدولاأيضاهناللقاريءأقدمأخرىقضيةالىالانتقالاقبل

فاتهمممااشدركئهومامؤلفاتهمفيالكرامعلماؤناذكرهما،المزعومةالصلب

تسجيله:

هـنبعني،صيهومجصلنف!هفيفبزهدنجبنيانارادمنأ:فىوفي،الجمغعندمنارب-

.،مجده!ف!نهصليفيجلا!هيفقدال!يواما5يفقدهاجلاطيخلميانرربدالذيلأن

.147صا!زرجيعدةابيك!)1(

http://www.al-maktabeh.com



الباب

ا

لأولا

المقارنةعنصر

خةحملالذكطمن

الصلب3

اللمئانكانهل

يتانهمعهالمملودان

فقطأحدهماأنأو

ذلك3فعل

خلأأابخردضلهلمانا

"خق؟صربمل

امقموضعائمئ

؟اي!شحبل!

ابخوداحدطتهل

جه؟ني

الصلتاعفهل

رتفئحزلزالوترغ

وخروجالتبرر

نهاالقئييق

المزعومةالصلبقممةتفاقضاق

لوقاعندمرق!عندقىعند

متىمعاقفقمقمعاتفق.-اصبه-رجل

ومرتى2(5/11)صمعان

)23/26(اوا!ش

القيرواكط

/27()32

فقطاحدهمافىمعاتفقيتانهكانا

يثهكان)15/27-)27/38-

واضنكر32(4(4

ذلكالآخر

لالة

)23/93-43(

افللهفدموامنىمعاففقانارادوا

صلعلى+-.)15/جلايهيطيرا

لاصضا.ا+(هللينظررا

3ص53/*)ر!يايلأمي

لقنه

(72/54-

05)

بخت

منا،على

للا،ضل

ة،1)27/

ث

بت6!مق
)15/38(

ث
حةالوصط

08لم)23

-+-.-

بذلكمى،اننى
/27()51-53

-.-

585

عندبوحنا

هوالمح

حملهاالذكط

)91/17(

يتعرضلم

المالةلهنه

اللىيهو

الثاطلب

مطثانلأنه

لهضالموا

الحل

)9؟/28-

.كا

نرب

6يز،صا

ءخا

34(؟لم)9
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المدينةودخولهم

للناعى3وتراثيم

الفاندقالالقاندفالهاوابخودسنالالقاندفالماذا8

حفا:وحد.انبعدوحد5!زلزالالأ"لعنوجنرد.الررماني

هذاكانرأىالأخر!ثكان3الصلبعندالمح

بازاالرجلقدالمصلوبحتاخهابخاهذا

(47)23/الرو!لفظ54()27/

5(/1)93

ضخصانتىمعاتفقمعاتنقمنغيرجلدفنتوتىالذيمن9

يوصفهحاومرقىشاصمهالرامة؟المملرب

الرامي5-56(0)23/-24تما)5بوصف

ويخقوديموص(2/75-74)7

16)(91/-38

الأناجيل:بينوالتضاربالتناقضمنفيهاوماالمزعومةالقيامةقصة(1)1

نأ-إطر!-،لاالتصرالم!هالعقيدةأركانأهممنصلب!هبعدالمحقيامةأنمع

ؤئفدكهما،ببطلالنهاتؤكدلضورة/ا!المه!اصردفيوتتناقضتتضاربالأناجيلنصوص

-ءرخمصأذكرهاالتي،"!طوي!هالقصمةافيامثير!1ات!سكهذ.علماؤفارصدوقد

وكاصة-عئلفاؤتابئنئلهالمذ!أا!دا.مدحئ!القارئ"يئرك،أقاليةالطورفي-طولها

أمامهلتكونأخرىجفة!عق!ج!ه-عقلمدذايلنصيرصى"..!ضؤللقارتفي-حمزما)ين

الايمانفياليهاويستندونئتفتالقرميراهاالحيإللضوصىيق!هلير!القرصه

ك!ئاطلا4.يض!مم

ؤ؟يودف،اصمهغنيرجليدعلىيسرعجثمانودفنالصلبعنالحديثبعد

أمتالجمعةيومأخرىومريمالجدليةمريممجضورالصخرفيمحفررجديدقبر

فيقولالجليلفيللتلاميذوترائيهالمسيحقيامةعنمتىيتخدث4(27/61:ه

وعند:حزمابنأعندالأحديوآالفجروطلعالبتانقضىولماا:(17:ا281/

الأخرىومريمالجدليةمريمجاءت،)1(الأحد،يرمتصحالتيالبتلي!لةعاء

ممداقيةتعطيالنخةهلههراضومنالكاثويكية،عارةمعنجمةغيرحزمابنعارةتبوقد(1)

طلوعلىلثرالعبارهنهأنالراجحمنأ:يليماا18ص)1(هاث!يذكرإذ،حزآابنلجارةكبرى

.،الليلجنوحانه،(2354/لوراجع)جديديرمعلىيدلالذيالماهنجمة
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587الأولابالبا

أبأنذلئا،حدثقدشديدزلزالا)ا"ف!ذاالقبر،:.لمعاينةحزمابنأعندالقبرتنظران

منظرهوكان،عليهوجلىفدحرجهالحجرإلىوجاءاله،ءمننزلقدالربملاك

فقال،كالأمواتوصاروامنهخوفاالحرصفارتعد،كالثلجأبيضولباصهارق!ا

ليىانه،المصلوبيسوعتطلبانأنكماأعلمأنا،أنتماتخافالا:للمرأتينالملاك

فيوأصثرجما،فيهؤضعقدكانالذيالموضعفائطراتعاقا،قالكماقامفقد،ههنا

اوريتقدمكمذاهروها،الأمواتبينمنآقاإنه:لهموقولاتلاميذهإلىالذهاب

بئعتكما.قدانيها،ترونهفهناك،الجليل

تحملانالتلاميذإلىوبادرتا،عظيموفرحخرففيوهمامرعتينالقبرفزكتا

وأفتكتافتقذقناعليكما،اللاملهما:فقالللقانهماجاءقديوعداذا)2(،الرى

الجليلللىيمضواان)خوتيفبفغااذهباتخافالا:يسرعلهمافقالله،صاجدتينقدقة

أمرهمالذيالجبليلا-الجيلالىفذهبواعشرالأحدالتلاميذواما،يروننيفهناك

.،ارتابوابعضهمولكن،لهصجدوارأوهذلما-اليهيذهبواانيوع

البتانقضولما5::1411*أ/رعرالتاليالنحوعلىفتأتيمرقىروايةاما

ابنوعندالبرونسناننبةأفيطياوصالوعةبعفوبأمومربمالجدلبةمربماثزت

الثمى-طلعتوقدالقبرادجتن(لأحدخروكد،قيطيبنهليأفينحنوطأ،حزم:

أنفراينفنظرن؟القبربابعنالحجرلنائذخرفيتن:بعضبعضهنيقرلوكان

اليمينعنجالحئاثائافابصرنالقبرفدخلن-جذاكبيزاوكان-ذخرجقدالحجر

الناصرييرعتطلبنانق11ترئعبنلا:لهنفقالا،فارئغثن،بيضاءحلةعيه

فافمبن،فيهوضعوهقدالذكطامانهووهذا،هناهاوليىقامإنه،ال!لوب

لكم،قالكماترونهوهناك،الجليلإلىيتقدمكم)نه:ولبطرصلتلاميذ.وقلن

لأنهنلأحديقلنولم-!الدئقثىالزغتهمنأخذهنلما-وهربنالقبرمنفخرجن

.خانفاتكن

لظببامه؟(161/مرقىيعللهحبنفي،للمحايةبايهالقبرالىالمرأتينذهابنىيعلل11،

البت،لدخولاقيفاعجلعلىتمتد-مرقىمنينادكما-الدفنلأن،ودنهالخصان

منبفبلهنافبلبنفهذكر.انصقمامعبتافضمىذكر.ال!يال!نعبلانوبلاحظهن!

11.التبرلمعايخةتذبانهظبحدنيهف،الدننعميةالمراتينحفرر

بعداللحظةهنهفيافلايذأخبرتااليدتينانيعقكاالحبر،وأخبرتاهم5حزآ:ابنكد+(

يذكركما-ولكنالنلايذاخبرقاالمراشينف!نوبالفعللهما،المحظهوروقبلالملككلام

ودقته.حزمابنامانةفياثقةيخرآولاييروا،مر،قبلهلالهماالميحظهوربعد-ض
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المقدسالحقابنقدفأالمسلمينعلماءجهود588

سبعةمنهاإخرجالتيتلك-الجدليةلمريمأولافتراءى،الآحدفجريسوعقام

أنهسمعوافلما-ونحيبحزنفيوكانرا-صحبوهالذينوأخبرتفمضت-ثطين

فيكانامنهملاثنينأخرىبهيئةذلكبعدوتراءى،يصدقوالمصاهدتهوأنهاحي

وتراءى،أيفئايصدقوهمافلمالآخرينوأخبرافرجعا،الريفإلىذاهتينالطريق

وقساوةايمانهمبعد!فوئخفنم-الطعامعلىوهم-أنفسهمعثرللاحدالأمرآخر

.،قامبعدماشاهدوهالذينيصدقرالملأنهمقلوبهم

بعد،فيماالاأصماءهنيذكرلمنسوةعنتحكثالذيلرقاررايةإلىالآنناتي

السبت-يوأواصزحن،وحنرطاطيباوأعدددط،يوعدفنعمليةتابعنقدكن

ثم56،-/2355ألوالقبرالىللذهاباستعداذا-الثريعةبهتقضيحبما

نعخةأفيالأحديوآفجروعندأ:12،ا:241/فيقولروايتهصردلرقايراصل

بثر،الأصبوعمنالأولاليومفي:الحياةكتابالإنجيلونسخةالتطقيالتفسير

يحملنوهنالقبرالىجثنالفجر،أوله،الأسبوعأولفي:البروتتانتيةوفي،جذا

جثمانيجدنفلمفدخلن،القبىعندحرجقدالحجرفوجدن،أعددنهالذيالطيب

براتة،ثيابعليهمارجلانخضزفن)ذذلكمنحيرةفيهنوبينا،يوعإلزب

بينالحيعنتبحئنلماذا:لهنفقالا،الأرضنحووجوههنوئكننفجفن

الجليلفييزاللا"كان)ذكلمكنكيفاذكرن،قامبل،هناهالي!انه؟الأموات

اليوآفيويقوأويصلبالخاطينأيديالىئفمأنالانانابنعلىيجب:فقال

بهذ.جميغاوالآحرينعرالأحدوأخبرنالقبرمنورجعن،كلامهفذكرن،الثالث

نخةفيوكناايونا:البىوتستانتيةأفيوخئة،الجدليةمريم:وهن،كلهاالأمور

النوةوماثرايعقربأمومريم،الحياةكتابالاتجيلونخةالتط!قيالتفير

بالهذيانأشبهالأقوالهذ.لهمفبذث،الأموربتلكالرصلأخبرن"معهناللواهلي

اللفائف،الابرفلم،وانحنىالقبرالىفاصرعقامبطرسأنغير،يصدقوهنولم

."جرىممامتعجئبابيتهالىفانصرف

)حدىللمافرينكانا،التلاميذمنلاثنينظهرالميمأنذلكبعدلوقايذكر

وأخبراهمالتلاميذالىفرجعا،عهمااخفىثمالمساءفيإلايعرفا.لموانهما،القرى

241:36/لهموتالوصطهمفييظهربالمحاذحديثهماثناءوفي،35،:241/13

لهم:فقال،ر!خايرونانهموظنواوالخرتالفزعفأخذهم،عليكمالسلاآأ:43،

أنا،ررجليئييدالىانظروا؟قلربكمفاالثكركثارتولم،مضطرمينبالكمما

تال،ليترونكهأعظمولالحملهليىالروحف!ن،وانظروااثبئرني،نجفيهو
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958لأولاالباب

فقالا،يتعجبونوظلراالفرحمنيصدقوالمأنهمغير،ورجليهيديهوأراهمهذا

البروتستانتية:أتضيفمثحويسمكمنقطعةفناولوه3يؤكلماههناأعندكم!م:

وكلفأخذ:البروتستانتيةألامنهمبمرأىوكلهافأخذهاعسل،ضهدمنوثيئا

ثم،الكتبفيعنهمكتوبهوبماأخبرهمالميحبأنانجيلةلوقاويختم."فذامهم،

.53(241:44/السماءالىعنهمارتفع

مع-الدفنعنالحديثفبعد:المزعومةللقيامةيوحنارواية-أخيزا-وهذه

الأحديرموفي18،:ا:102/يوحنايقول191/38،42:سبقوهعمناختلاف

قدالحجرفرأت-مخئقايزللموالظلام-الفجرعندالقبرإلىالجدليةمريمجماءت

،يسوعأحبهالذيالآخروالتلميذبطرسسمعانإلىفأسرعتالقبر،عنأريل

والتلميذبطرصفخرج،وضعوهأيننعلمولاالقبر،منالربأخذوالهما:وقالت

فوصلبطرصصبقالآخرالتلميذولكن،مغاالسيريسرعانالقبرإلىوذهباالآخر

-بطرسسمعانوصلثم،يدخللمولكنهممدودةاللفاثففابصروانحنىالقبر،الى

غيررأصهحولكانالذيوالمنديلممدودةاللفائففأبصر،القبرفدخل-يتبعهوكان

حيتني،مكانهفيذلككلوكان،لهاخلافاطرقضكلعلىبل،اللفانفمعممدود

لمبأنهماذلئا،وأمنفرأى-.القبرالىقبلهوصلوقد-الآخرالتلميذأيضئادخل

رجعثم،الأمواتبينمنيقوآأنيجبأنهمنالكتابفيوردمافهماقديكونا

بيتهما.اولالتلميذان

تبكي،وهيالقبرنحوفانحنت،تبكيالقبرمدخلعندواقفةفكاشامربيماما

الرأصعندأحدهما-يسوعجئمانؤضعحيثجالتينبيضثيابفيملاكينفرات

ولارليأخذوا:فأجابتهما3المرأةأيتهاتبكينلماذا:لهافقالا-القدمينعندوالآخر

أنهتعلمولمواققايسوعفرأتالرراءالىالتفتتئمهذاقالت،وضعوهاينإبري

البشانيأنهفظنت؟تبحثينوعمن3المرأةأيتهاتبكينلماذا:يسوعلهافقال،كوع

لهافقال.آخذهوأناوضغتهأينليفقلبهذهبتأنتكت)ذا،صيدي:لهنقالت

لهافقال،معلميا:أي(رابوني):بالعبريةلهوقالتفالتفتتا1مريم:يوع

بلأبى،إلىبعدأصعدلم)نى،للمسعئلا:البزولس!اث!هأفىكلكينيلا:لوع

مريمفجاءت،دالهكمدالهيوأبيكمأبيألىصاعداني:لهمفقولياخوتيالى)فم!

ذاكلهاقالوبأت،الربرأتأنها:البروتستانتيةأفي(الرفيرأيتأقد)بانالجدلية

.الكلام

.مجتمعونوهمللتلاميذالمسحترائيقصة92،:51/291فيهذابعديرحنايذكر-.لى
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يكن)ولم،شديذافرخاففرحوا،وجنبهيديهأراهموأنه،الأبوابمغلقبيتفي

أثرأب!زلم)ذا:.5هوقالالمسيحرؤيةمنأخبرو.مايصدقفلممعهمحاضزاترما(

..أؤمنلنجنبهفيويديالممارينمكانفياصبعيوأضع،يديهفيالممازثن

يسوعفجاء،معهمتوماوكان،أخرىمرةالبيتفيالتلاميذكانأيامثمانيةوبعد

الىاصبعئههات:لتوماوقالا،عيكمالسلام:وقالابينهمفوقفمغلقةوالأبواب

مزمتا،كنبل،مؤمنغيرتكنولا،جنيفيفضعهايدكوهات،يديفانظرهنا

يؤمنونللذينطولىأآمنترأيتنيالأنكيرع:لهفقال،دالهيربي:توماأجابه

.يرواولم

مجيرةشاط!عندالتلاميذمنلتةافن!يحئرائيعنأخرىبقصةيرحنايختمثم

صمكاواصطادواعليهمتزكتهفحئت،-السمكصيدفييحملونكانواوقد،طبرية

.14،ا:211/منهيسرعمعهموكل،كثرا

بينالحادةاثاقضات!لفتتوقدا،ربعة.الأناجيلأوردتهااكطالقيامهقصةهنه

هذافيالإسهاماتقفاوتتولكلن،منهاكئيرمفر!دواعلم!أانتبا.نصوصها

دائنا-!ل!نصبكعيادةهيكما-حزملابنوك!،ونطوبل!خصارببنعاالمجه

.)1(ا!بروالسهمالأوفى

بأميهكامله،الأربعهالأناجصلنصوصأورد-افهرحمه-حزماينعمدأأباقك

بل،القصةأحداثمفيالمتناقضات1بهرعلىيقتصر!لم6ع!اهيةلاودقةعلمية

الأناجيل،فيأخرى!مواضعالقيامةقصةينالتناقضنجيهايظهرأخرىلمثإءأضاف

.فىطقوصضراءمنالآن!الصارىعليهوماالنصرصتثبتهمابينوكذلك

الىذهبمنضخصيةتحديد:فيالنصوصتناتضعنأولآحزمابنيتحدث4

الكذبمنفيهاوماالقصةلهذ.افاعجبوا:فيقولالذهابهذاوزمانالقبر،

والثاعة:

يوآفيتصبحالتىالبتليلةعثةالقبىلى+لتاومريممريمإن:متىيقرل

.قامقدفوجدتا.الأحد،

الحزرجيصكاب:أيراجع(والباطلالحقبينالفاصل)صاحب:منكلاكنهىفقد(1)

11،جربةالقرافيالدينوشهاب،83،صالنصارىعلىالردأالجعفريوصالح،(451

بعضوفي،فقطولوخاقىروايتيبينبالمقارنةجميفااكتفوا،141:161صالفاخرة

كيرها.دونالأحداث
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طلوعبعدالقبرإلى)1((أتين)-وغيىهما-ومريممريمإن:مرقىويقول

ذلك.بعدآقاقد(فؤتجدله)،لأحدايوآمنالثم!

،قامقد)2((فوجدنه)الأحديومبكرةالقبرإلىأتينالنوة)ن:لرقاويقرل

بعد.ئنخللموالظلمة

أمريم،القبىإلىجاءوفبمن،القبرإلىبلوغهنوقتفي:منهمكذباتفهذ.

.)3("أخرنوةومعهماكتاهماأم3معهاأخرىومريممريمأم3وحدها

الصخرةأوالحجرنزعوقتتحديدفيالتناقضعنحزمابنيتحدثهذابعد،

كانهل:القبرعندالمتراجدينالملائكةعنالحديثوفي،القبربابعلىالموضوعة

ملكين3كاناأم،فقطمنهمواحدتواجدفهلكانواذا3أصلأملائكةهناك

:هكذاتحميهحزمابنيواصل

-الصخرةورفع،ال!ماءمننزل)ذالملكرأتاومريممريم)ن:متىيقول"

قدإنه،تخافالا:للمرأتينالملكوقال،الحرصوصعق،عظيمةبزلزلة-!ضرتهما

.آتا

رجلاناليهموقفوأنه،قلعتقدالصخرةوجدنالنوةان:مرقسويقول

بقبامه.فأخبراهنم!ضان

،أحذاترولمقنعتقدالصخرةووجدتاتتوحدهامريم)ن:يرحناويقولا

إلىمعهافنهضا-القصةحر-ويوخاأبطرس،سمعانوأخبرت،حافرةورجعت

علبهاوصلموإقفنفهالمغف!ذاهيفال!تفتت،وانصرنجا،أحذامجدفلمالقبر

بقيامه.وأخبرها

وأواحدملكالقبرعندوجدوهل،الصخرةقلغوقت:فيآخركذبفهذا

لياقانبالباحتذكر.وما،انوةنونمنبدلأالنهالفب!ثبن(أتا):الأعلني)1(8

نالثةشوامراةيعتوبآارمريمالجدبةمريمذهابتزكدمرتىروايةلأناملاآ

.(فوجدنه)نرلهفيكذلكوا،مرطلومة،قي

لرتاروايةلآن،الابقالهاثىفيكمااباحثذكر.ماوا،نب،(فوجدتا.):الأصلز)2(

القبر.للنرةذهابتركد

وجودالبالاثارةانفردالدينهو،يوحناروايةهنايذكرأنحزآابنعلىكانانهأتمرر3(إ.

انبكانناذكرهاولكنذلكبعدذ!كرهاانهصحح،النبركدوحدهاالجدبةمريم

كيرا..)
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حزمابنعلىفاتقدأنهالراضحومن"!3أصلأأحدفيهيوجدلمأواثنانملكان

هوهل:بالقيامةأخبرمنشخصيةفي.تحديدتناقضمنالجعفريإليهقنبهماهنا

نفسه؟الميحأمالملك

التلامبذبتصدبقتتعلق،هناالنناقضمالةفيحزمابنبرصدهانقطةكاوآخر

:فيقرلختامتاتعليقاكلهاالقصةعلىيعلقثمذلكيبينوهو،للخبرتكذيبهماو

إلىكلهمنهضواوأنهمفصدقوهما،برصية)؟(؟اتتاهم)المراتينإنمتى:يقرل)

.،المحأيأمعهاجتمعر)وهناك)2(()الجليل

لاثنينتراءىثميصدقرها،فلموأخبرتهملمريمتراهىانه:مرقىويقول

كلهم.عليهمنزلثم،يصدقوهمافلمفاخبراهم

ولاشئامجدولمالقبرإلىنهضبطرصوانالناء،يصدقرالم)نهملوقا:ويقولى

الحوتمعهموكلحيئنيفرأو.باورشليم،بهمنزل،المسيحأيأوأنهأ!ا،رأى

الأكل.وطلبالجوعالااليهمئق!ذ:قمقنصفةوهذ.ل!علضكحما.المثويه

لهمتراءىثم،أتوما،طرماحاثا،م!نهملعشرةتراءىانه:يرحنابرشمول

ولطرما.

ولا،ف!هضكلاك!نمت.:اواحدغممامعتواحلهقصةفيالاخم!فهذاومثل

حاكللوهفبماالصدقالأعتحزش!2،-كمايم!رذا6لهبمفضغ،سويينمنبفعانبمكن

."القضيةهذ.يخاوكتبر.

ا!انبطجمغمنعليهيعلقأندونالنصحزمابنيزكلادائتاوكعادته8

قصةفي-وهنا.بعيدةكانتلانحتىأخرىفصرصوبينبينهيربطانودولط

تراءىحيناالمسيحأنمنمرقسانجيلفيجاءماعلىحزمابنيعلق-القيامة

الإبمانبعدآوئغتفمقيامتهخبرتصديقهمعدآعلىوئخفئم-صبقكما-للتلامبذ

تلاميذهعلىالمسيحضهداذااانهالنصهذامنحزمابنواستتتج،القلبوبقوة

الدينآخديجوزفكيف،القلبوقوةبالكفرلمالمزعومةوفاتهبعدأيقصد:رفعهبعد

عنالحديثلأن،تمالافهئا.)ناباحثائةماوالصراب،بالإفراد(المهم):الأصلفي(1)

:حزمابنيقرل)ذ،واحدةكلمةبحدلثيةيعودالياقلأن،راحدةامر(ةوي!امراتين

.()فصدفوهما

الحالة.والنخالزاجمفيراك*،سهوالباحثاثتهوما(جلجال):الآصلفي)2(
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التحريممنزلةولوليالماواتمفاتيخالإلةئغطيأنيجوزكيفأم؟عنهم

كتبأناجيلهمأنعلىواضحبرهانهذاوكلأ!3القلبقاصيكافرأوالخليل

.6كفاركذابينعملومنمفتراة

ذإ،حميةبملاحظةهذهالقيامةقصةعلىالرائعةتعيقاتهحزآابنيختمثمت!

بتعظ!يمالمحتلاميذتمكمنالأربعةالأناجيلفينصوصهاتثبتهمابينيقارن

من-الآنوحتى-زمنهفيالنصارىعليهبمامذايقارن،حرمتهوصيانة.السبت

كانواكلهموالتلاميذمريمأن:القصةهذهثمأ:فيقولاالسبتشريعةإهمال

عملأخرولذلك،فيالعملوتركوتعظيمهالسبتصيانة،المسيحبعد-يلتزمون

أيقصدالمخاذيلهؤلاءأنيعئناصحفقد،الآحديومدخلحتىإليهالحنرط

دينعلىبل،تلاميذ.عليهمضماولاالمسيحدينعلىليوازمافه،فيالضارى

معثرعلينانعمتهعظيمعلىالعالمينربدتهوالحمد،وبعذالهمفسحفا،)1(آخر

.)2(،الإصلامأهل

بيو!صي

.للقاريأيضاهناأقدم،والصلبوالهلامةالاعتقالقصصمعفعلناوكما

القيامةأحداثصردفيالأربعةالأناجيلبينالتناقضاتيحويجدرلاالكريم

فيالنصوصمواضعالىاضاراتفيهأذكرلنأننيمراعاةمع،للصيحالمزعومة

الابقة:الصفحاتفينفسهاالنصرصمنأوردتهبمااكماء،الأناجيل

للمممعالمزعوملأالقياملأقصةتناقضات

فدلوقاعندمرقىعندمىعندالمفارنةعنصر

بوحنا

مربممنمجموعةال!نصاضطرب:امرأتانإلىذهبمنا

الجدلةذ!لر،النوةعنيتحدثفهوالجدليةمريمأالقبر

وحدهاي!نهنمن:مربمامراتيناخرىومربم

ويعتقدونبهايؤفونالىبخموصهمالقوآمجادلحزآابنانعلىالتيهدةالقولنافلةمن()1

نصوصهمانمعالتضريعةالناءجهةمنالمحدبنبمخالفةيلزمهمهناومن،فداصنها

ذكر.ماوياصبه،ونقدجدلآمقافالمقام،تجقديهابحد.منوالتلايذالمجعتمكنت

بالمحلهمعلافةلاالقومبانموترن-الاصتتاجهذابدون-الملميئف!ندالا،حزمابن

العالمين.ربفهالخالصاترجدمنبهجا.وما!

ا/503-603.الفصل:)2(يخظر
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منالنرض

لإالذهاب

الفبر

كانتى

للقبر؟النماب

الذيمن

الحبر؟،حم!

ذخرضأنى

الحجز!

عدكانهل

يحددهالم

القبرمعاية

اثمض

وطلعالت

يأحلىانبر

الربملاك

مننزله
السا.

و،حرج
وجلىالحبر

عيه

المراجمةآاعا

وصولهسابحد

الفبرظه

نزلواحدمتك

المقدكلالحتابنقدفيالمسلمينعلما،جهود

الجديةمريمامومريمالجدلة

فيأوخثةبعفوب

النخبمضولكنهوصالرمة

يونا،ومريمبعدذلك

يعقوبامبصيغةيتحدث

الجمع

مجددلممعاتفقالجثمانتطب

الغرضمرفىلأنوذته

تدوكانعلىثمالدفئ

سابفاذكراصتافاعبل

بوصفأدأالتلدخول

الرامي

ونجقودبمو

تاماص

نجطب

الخمان

الدفئقي

عدفجريرآالمراتانوصلت
الفبرالأحدللان!وةاو

والظلااوندالقبر

بزللمالصىطلت

ئحياالأحديو

راتمعانفقالمر،ماننوجت

مربممرفىبعدالنوةاو

انالجليةمانوصوفئ

ندالحبرأفسلندالحبر

اق"لاالقبرعن

تجلمعاتفقتجلوصرل
وصرلمرنىاو6مبنالمر

مريمالفبرلىالنوة

الجدلية

فيمتكانرجلانابيضشاب
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ملانكة؟القبر

كانوكم

واين3عددهم

؟نراجدوا

اخبرالذكطمن

المرأتينأوالمرأة

النوةاو

بقامة

أالمصلوب

وايخا؟

منطلبوماذا

المرأنينأوالمرأة

؟النوةاو

تنيذتموهل

أالمطلوب

أخبرمنا01

6يخهالمرأمام

القبرخارض!

ابربملاك

المرأتيناخبر

القبرخارص!

افنكطلب

نأالمراتينمن

!بذئخبرا

بقامة

وانهالمصلرب

ا!لاصقهم

جثالجيل

تاكصيراهم

صارعت

ل!المرانان

التلابذ

نحملان

ابثرى

الجديةمزيم

داخليجلس

عليالقبر
خلةعيهاليمين

يضاء

الحتةذواثاب

اخبراليضاء

وأالمرانبن

داخلالوة

القبر

وذالابطب

الما.الحتة

وأالمرانينمن

يخبرنأنالنوة

ونحاصةاتلايذ

نأبطرص

بلفاهمالمح

الجبلفي

يفثنولمارتئن

نجالأحد

الضاضطرب

ثابعليهما

داخلبزاقة

القبر

جلانلرا

بىلملابا

أخبراءلضاا

هاخلانرة

الفبر

بطلبلم

نؤاالرجلان

الملابس

مناليضاء

نجاانوة

خزنا

بذنلاا

كرحدلأا

لآخرينوا

كاجمبحا

حدث

الجدبةمربم

595!

نجاب

بيض

داخل

القبر

يو!ا
نفه

أخبر

مريم
الجدية

خارض!

القبر

انهوظت

قينيا

طلب

منير3

نام!3

تخبر

تلايذا

!ابقوله

لاصاعد

لي

واببكم

لالهي

لالهكم

أخبرت

م!مئم

لجللبةا

يدتلاا

راتبانها

لربا

فالبماو

لها

مريم
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ومريميذلتلاا
خرىلأا3مةلمابا

احديذهبلماحدذهبهل11

ورمنهماقلايذلل

التبربلالقبر؟وهل

ذبواباضرةقيذلككان

الجبللىبالفبامةالعلم

أبعله؟1

المقدالحتابنقدف!المسلمينعلماءجهود

الجدلةومريموحثةأنأولافذكر

أخبرتيعقربأمالجدليةمريم

بطرسالنوةوساثربينكانت

والتليذمحهناللواتياللانيالن!وة

الذييقلنولمارتعبن

مجهذكرثمضنا،

الميع(نذلئ!بعد

)بوحنا(لهانراءىالمح

جنمافجررحدها

وجدتوأنهاالأحد

قدالحجروأخبرتزيت-

عنأزللبذلكالتلايذ

ثمالقبر

نرانيبعد

لهاالمح

وطبه

منها

انجار

التلايل

جا.ت

وأخبرتهم

ذهببطرسذهباحدبذبلم

بطرصاولوحد.الفبرالمنهم

ولوحنابعدالقبرالجبلللولا

ناكبردالنوة)نجار

اخبىتهملنلاي!

مرلمرلمبالبامة

الجدلةبليدخل

بعدآيرفلمانحنى

وجوداللفانفالا

الحجرإلفانصرت

ودخلاتعجاية

القبر

وابصرا
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يصدقوالمبخمايصدقوالممايهليىصذقهل12

وراواالنوةمريماخبرنهمالتصديقيمدعدالتلايذ

كلامهنانلهابزاثهالجدلةاتكذيباوانجارهم

،الهذيانمنيصدفواولمإخبارعدامبالقامة

الفزعكانفمالتليذينوانماالمراتين3كذبوا

والحوتتراءىاللديخناضدهرمافي

حيناظهرالطربقلهمافيذلكمن

وظوالهمالريفاولبارباب

يرونأنهمنجمابعضهم

روحافيراوه

الجبل

-795
اللفانف

إلىرجعا

مهما

ويعد

ذلك

ىتراء

الميح

لمريم
الجدلية

وأخبرها

بالقامة

حديثلا

عن

تصدكا

أوتكذيب

)خبارعند

مريم

الجدلة

ولكنلهم

عنلما

لهمقياءى

منزلاني

!عرفوةلم

بعدالا

(زافمين

يتيه

ولموخئه

يصئق

طوما

لململذى

بكن

حاضرا

بعدالا
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مرةمرةكم3؟ا
وكافتراحالةالمجىترأءى

الجيلفيالاللايذجمحد

تحليددولطالمزعرمةقيمته

للزمانديخق؟وابن؟

ومى؟

ثقداالقالمسلمين6علماجهود

ئلاث

لأولىا:اتمر

الجديةلمريم

فيوحدها

عاعلىاورضيم

فبدمعيدو

قجريانهالزمن

علىالأحد

أنهمنالرغم

نأصابقاذكر

ا!لذهبنالنوة

وندالفبر

الثمىطلعت

الايخةوالمرة

منلائنبن

كاناالنلابذ

لإزانجبن

والناثةالريف

دونحميالم

للمكانتحديد

فيللزمانرلا

المرنينهاتين

مرتين:

لاثنينالأولى

التلايذمن

فيكانا

لإطريقهما

عمواسترجمة

الومفي

بعدالنالثا

الصلب

والمرةالمزعرم

للاحدالثانية

فيكلهمعر

اورثليم

ماءالوم

المقدسلحتاب

ظهرر

الميح

مرة

اخرى

اثرواراه

الممازنن

يدبهفي

ووضع

فييديه

أربع

:مرات

الأول

لمريم

الجدلة

وحدهأ

القبرعند

فجر

الأحد

والثاية

ماء

ايرآ

للنلابذ

حمياما

عل!ترما

احلى

لاتنبئا

كر

والمرة

فياالالنة

الت

بعلىنفه

ابامفمانبة
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عرفهل14

الميحالتلاعيذ

3رأوهحين!ا

رار.لما

لهصجدوا

بعضهملكن

ارتابوا

995ت
للتلابذ
جمبابما

تومافب!هم

المرةنم

الرابعة

عنلبعة

النلامبذ

على

شاطيء

محيرة

طبرصة

لهمترا.ىجنما

بعدموئخهم

وفاو)بمانهم

لملأنهمفلو!هم

الذينيصدقرا

بعدماشاهلر.

تاآ

برفهلم

اقلبذان

صتجاهاللذان

الطريقطوال

أنبعدالا

عنهماانفصل

الماءفي

ظهروبخما

لنلابذ

اخذهم

الرعب

وظنواوالؤع

برونألهم

ولمروحا

الايصدقوا

أراهمانبعد

ورج!يدبه

لمذلكومع

منيمدفوا

وظلواالفرض!

يتعجرن

هماأر

يديه

حوافز

ولكنهم

عندما

اخبروا

لمفوما

يصدق

ماوعند

لهمظهر

المرة

لماثاية

يصدق

الاتوما

نابعد

وضع

)صب

مكان

لمعا!صن

فيولده

الميح
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15

16

ارتفعهل

الماءإلى

واين3امامهم

3هذاحدث

رخهلمن

رصاباهالمغ

الأخبرة؟

بنحدتلم

الصعودعن

كلهملنلابذ

المقدكلالحتابنقدفيالمسلمينعلما،جهود

المرةوفي

الرابحة

عند

لمابحيرة

منيعرنه

النلابذ

يوحناالا

فترةبعد

كثمبعدما

إلىزفعالتلاميذ

وجلىالماء

الثهيمينعن

منوالمفهوم

هذاأنالنص

فيحدث

اورضيم

عرللاحد

نقط

خر!بهم

قريةقربإلى

غتانجيت

هووينسا

يباركهم

عنهمانفصل

إلىوزفع

الحاء

معاننق

مرقى

من

تتالو

ذلكومع

يضطرب

ال!نص

أنهيخذكر

يجرؤلم

منأحد

اتلاميذ

على

عن!ؤاله

لعلمهم

الربأنه

ي!تحدثلم

عن

الصعود

للتلايذ

حمبا

عندما
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156-ه-.الأولاالباب

لهمتراءى

غيابفي

ثمتومإ

خاصة

لبطرس

كليرةعد

طبرلة

الأربعةالأناجيلتناولفيرصدهايمكنالتيالعناصرأهمفقطفهذه..وبعد

أحدوانفرادواختلافاتتناقضاتبينماتنرعتوالتي،المزعرمةالقيامةلقصة

القيامةقصةتجعلالتيالأوجهمنذلكغيرإلى...)غفالهايمكنلابأحداثالأناجيل

لها.قيمةلاوكاذيبفارغة!لزهاتمجردأساسها.علىالقائمةوالعقيدة

فيعلماؤنارصدماالتيالتاقضاتهيومذه،للمسيحالمزعومةالقيامةقصةمذه

وبطلانها،القصةعذهزيفب!ثباتكفيلةهيوالتي،بهاالمتعلقةايإنجيليةالنصرص

الحرفة.النصرانيةالعقيدةمنجذاالمهمالجزءهذابطلان:وبالالي

قيامةإنأ:ا"لمقدسالكتابقاموصقولمنعدهمأهميتهاعلىأدلولي!

لناتحققالتيوهي(14/رو،25/28يو)الثهابنانهعلىقويبرهانالمسيح

الحياةقوةمصدروهي(425/رو)وتبريرنا!1517/كو1)الخطيئةمنخلاصنا

بينمنسيقومونأنهمعلىبهللمؤمنينضماناقرىوهي(301/فيبي)المشحية

.)1(،!112:23/كر1)الأمرات

الحركةعلماءتعقيبإيرادولانصرجمها!يرادفيالنفستطوللكانهنامن

كانالذيالفرعهذاخاتمةوجعلها-الثهرحمهحزمابنخاصة-عليهاالنقدية

المطلبهذاإطارفي،الأربعةالأناجيلنصوصبينالتناقضاتلإظهارنحصضا

الجديد..العهديخاالصوصبينالتناقضاتعنللحديثالمخصص

.075صالمتهدصالكتابقاموس)1(
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المقدكلالحتابنقد!المسلمينعلما،جهود206

الثاذالفرلح

الجديدالعهدأسفاووبقيلأالأرلعلأالأناجيلبينالتناقض

الأربعةالأناجيلأحدفينصبينالتاقضفيهيبرزواحذاموضغاعلماؤنارصد

،!عشىنجعدالنبوةبقضيةتعلقوهو،الجديدالعهدأصفاربقيةأحدفيوآخر

اطارفيهناكحزمابنأوردهاحيث،الأولاالفرعداالقفيةلهذهال!تعرضصبقوقد

،الأنبياءآخرهرالمعمدانيوحناأنيثبتفيهنصبين،متىإيخلداخلالتناقض

أنه-المسيحفيهيذكرلم34لم231آخرونصأ/13،.،11بهختمتقدالنبوةوأن

.وعلماءأنبياءإليهمصييث-بزعمهم

كدليلالقضيةهذهيوردان-الخزرجيعنهونقل-الطبريربنابنف!نهناأما

الانجيلصاحبلوقاكتهالذيالرسلاعمالوسفربتىإنجيلبينالتناقضعلى

الثالث:

رفضهمفيالنصارىبهاتمسكالتيالأصبابعني!تحدث!طيريرينقا!ين

للىالنهايةي!يصلأنإلى،الآخربحدواحدماهـلفندها،!محم!جمنبوةالت!صاليئ

البي!ناقيرناأتا:قلتمف!لةا:بقولهعيمفيرد8المسحبعدتبوةلإبفىدعو!م

فيذلكئفثتنأنكبكممنلكمأوضحث،المسيحبعدنيلالأنهوجانبناه

بل،بهموثوقولاغاش،بل،ممتاصحغيزألكمعلىوأجراهأسماعكم

متهم.

عرالحاديالفصلفي-الحراريينرصائلوهر-فراكسيىكتابفيماذلكفمن

،المقدصبيتمنأنبياءالأيامتلكفيقدآأنه28،-11/27الرصلأعمالأيقصد

البلادهذ.فيصيكرن)نه:وقاللهمفتئآ(أغابوص)بسمىوكانمنهمأحدوقام

أنبياءأنطلاية،كنيسةأيأبيعةفيكان)نه:الفصلهذافيوقالا،شديدوقحطمجاعة

،ا،صوديدعىالذيصمعان:الحاليةالنسخأفيوسمعونبرنابا:منهم،وعلماء

أحالئا:قورشنامدينةمنولوقيرصنيجر،يدعىالذيصمعان:بعضهاوفي

،شاول:أيقصدوصولا،فاين:أحالئاومانايلالقررفي،او،القيروانيلوكيوص

لم/هـ219أعأيقصدذكرفيماب!نطلايةالأنبياءمنالخمسةوهؤلاء،وهوبول!(

،متنئاتبناتأربعالمبهثر(فيلبى:الحاليةالشخأفيالمفر(فيلفرس)دكانأنه

أنطاكيةإلىالمتوخهينالزقرإن:15،32/أعأيقصدفراكشىكتابفيلوقاوقال

.أنجياءأيضتاكانوالأنهمأصيلا(وشيلايهوذايتعلىنزولهمكان
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306-الأولاالباب

ووضح،وانفسختانجلتقدلهموحجج،هذرقدوقول،منقطعبابفهذا

.)؟("نفسهأبولى،فولسمثلوأنبياءرعلأيسمونهمقومالمسيحبعدكانقدبان

المسيحيةفيالنبوةعن11/27،أعأعلىتعليقهافيالكاثوليهيةالنسخةوتتحدث

و15/32راجع)أنبياءاورضليمكنيسةفيكان"أنهفتؤكدالجديدالعهدفي

.1(13/)لاحقوقتفيأنطاكيةفيمنهمصيكونكما01(21/

وهذه)21/9(،وقيصرية)91/6(أفسىفييتنبهأونميحيينكذلكوصنرى

انباواالقديمالعهدأنبياءأنوكما،القدصالروحيلهمهاالميحية)النبوءة(

.)2("المسيحيونالأنبياءيفعلكذلكبالم!تقبل،

1(

2(

وفي

الخزرجيصعدةابيكتاب:وبراجع،52ص:!محمدنجوة)ئباتفيوالدولةالدين(

156.

نحاطرمجولتدماعلىيردوهذا،الكاثوييهةالنخةمن604ص(18)هامثىيراجع(

اذكرالانمنولمقلد،ففطبالغيبمتونهـ)نمابانياءيواالمذكورينهؤلاءأنمنالخصم

:وايهلاءابخوةعنالمقدسالكابقابرصفيجاءلماملخصئايليفيما

يجولعمايكتبأويتكلممنهو5:بانهعائاتعريفاالنيتعربفالقاموسيدا:)!لأ

ثهقوة:عنهخارجةقوةمنهوبل،افكار.نجاتمنالثيءذلكيكونأندون،عاطر.

.،الوئننآا،صاكادعدالآلهةوفوة،والملمبنوالعبراننالمجنكد

وعن،مقاصدهوخفاياالىعنالانجار01تعنىبانهاالبهودكدلنبوةتعريفايحطيئم:ثائا

ئيعلىافهمنفزلخاص،ءبوحيبىالأتدإر،والمدنالثعوبومصير،المتقبةايهمور

:."المصطننانيئه

يتلقىكانالتىالمدارصكثرتابدقيعرالحادكاالقرنحراليانههذابعدفيكر:ثالئا

،اياماءابناء8يمونالطلابهزلاءوكان،والقا.واثعرالتوراةتفرالطلأبيخها

منكانانهالا"بوجهويختصهملهأنجيا.يقبلهمعدذاينهممنيختار-تحالى-اثهوكان

.المدارسنلكيدخللممنايضئاالألاء

المح،عطةابخواتكحلانصوصأنالقامرصيذكرالجلبدالعهدفيابخوةوعن:رابغا

الررحمنمملرؤوناناصنيءنايه،الفدصالروحمنبهاموحىصادتةصحبحةنجرةكلوان

.تكلمونوبهالقدص

بىالذبنوالآخريناصفارلهمبايهنياءقانمةبقدآالفاموص:.أنالأهمالمنصروهوخاما:

باالموحىالىبينفارفا!عللاالفاننبنفيالواردةا،سماهأنالملاحظومن،اصفارلهم

وهالن!6،،الرائى5و،ادرجل):ئلالقاثاعيهمتطلقالنصوصكانتالذينوالآخرين

جنبالىجنا،وغيرهم،يملةبنويخاحنانيبن!لاهروجادصمرئيل:فيهاجاءفقد

.وموصويعقربلابرايمنوخ:ءالماواةقدمرعك

مريم=:وهن،اثملص!بفيابخرةلهنثتمنالقاموسذكر:الناتعنالحليث
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بتناقضهمالحكمف!تثد،الميعبعد-بنصوصهم-أنبياءبرجوديعترفرنفهمإذا

الخزرجي-يرىكما-المسيحمجيءبعدأنبياءوجودبعدميحكمونجنماأنفسهممع

وبالالى-حزمابنيرىكما-المحمدانبيوحناختصتالنبرةبانمجكمونحينماأو

والخزرجيالطبريربنابنيرىكما!عمدنبرةإنكارفيحجتهمصقطتفقد

.الجزاءخيروجزاهمعلماءناالثهورحم-أبفئا

-ص،ء-

قوفي،نجتوحثة،ضفومامراةوخفدة،صوفيآاوحثة،وذبورة"وهارونمرصاخت

.:949،539صالفاموص:أ-ساجعالأربحةنجئنت

بل،بالنبرةالموصرفينهؤلاءبينفرارقايةتضعلأالنصرصأنالراضحمنأنه:رالحلاصة

)برايممعالماواةقدمعلىرجعلهم،وميخاوياهوجادعلىابخرةوصفإساغإن

ماعلىالقاموصوقيهد،يخبىبناتعلىابخرةوصف)جاغوكذلك،وموصىوبحقوب

ذهبماصحةيؤكدهذاكل،ألاءيرصلانهمنالمحلانعلى23،34/أتفيجاء

القصه.هذهفيالنصرصبينالتاقضتحققمنعلحاؤناإليه
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لرابعالفد2ا

الآخريندون+بشي،منهااثنينأو+الأناجيلأحدانفراد

العهدنصوصلاالتناقضعنيتحدثمطلبضمنالفرعهذاإيراديتغربقد

آخر..بثيءآخرإنجيلوانفراد،لثيءالأناجيلأحدانفرادأنإلىاستاذا،ء"الجديد

لااليومبرراتهحجتهأيضئالهالباحثفعلهعافإنالحجةهذهبوجاهة"الأعزاف

أنهويعتقدون،والإجلالطبالقداصةأصحابهلهيديننصأمامقحن،وجاهة*7مل

معنىفلاالآخريندونطبثيءكاتبي!نفردفحينما،القدسالروحمنب!لهامكت

نأأو،آخرإلىكاتبمناختلفقدالقدسالروحإلهام.أنسوىالانفرادفذا

قد-الحالةهذهفي-وهو،انجيلهفيذكرهايبررشأنذاتالحادثةيرلمر!اتب

جوهرفيالثالثالأقنومبمئلعندهمالقدسالروحأنإذأالههبهألهمهماسظلف

الأناجيلفيالثقةيخرموهذا،ناصئاذكرهاأهملأنهأو،أقانيمثلاثةمنلمون*له

والالهامالأناجيللأصحابالمذعاةالعصمةبنيانينهارالأحوالجميعوفي،!ها

حدئاايهناجيلأحدبهانفردالذياليءكاناذاخاصةوبصفةل!نصرصهم،المدمى

أثرفاالحدثهذاكانأو،الآخريققبلمناهمالهولاإغفالهيمكنلاضنأنذاكييرأ

علمائنا-تعقياتفيوصيأتي،القوآعقلايدفيكبيرأنرفاوباناليالمغجاةفي.كبير

.وضوحبكلالمسألةهذ.ئظهرما-الجننالامام2-!فاصة

وهو،بصدد.نحنألذيالمطلبضمنالفرعهذالىلرادمبرراتتظهرهنامن"-

بعضعلماونارصدوقدالجديد.العهدنصوصتاقضعنللحديثءتحصص

ننعدىلاوهي،الآخربندونبشيءالايخلببنأحدفهاانفردالنىالفلبلة3لمومضع

اكفواحينفي،ليوحناالباقيةوالئلالة،للوقاوآخر،لمتىمنهاواحد،مراضعأكة

أ!
وتفصل،)؟"ويوحنامتىصاحبيهمادونبشيءومرق!لوقانيهانفردواحدكوضع

الآخرين،دونمابثيءالأناجلاحديخهاا.!فردالقالمواضعمنالكثيرعلماؤناتركوقدهنا!إ\(

النطبفيالنبراوودهاالنيالفلاسةفلبراجعنفصناالمواضعهنهعلىالؤقرفأرادومن

الميحجاةفيحدئاوخمبنماتبنتضمنوهي،2248:2255صالمقدصللكاب!

كدواحداث،الجيععندعلهاتفقأحداثبينماوشوع،الأربعةالأناجلفيلأمذكورة"*

اليالمثابهةالتاهسةوكذلك،الخ...أحدهمبهااننردواحداث،الآخرابعضدونابعض

نخةملحق!المذكورةالفانمة:وايضئا،هه875:4صالمفدصالكابقاموصاور!ها

.الجاةكابالايخل
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المقدسالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود606

التاليالنحوعلىكلهذلك

:،غريبةاحداثمنالصلباعقبأمامتىبهانفردما)1(

بالتعقيبالحرمينامامانفرد271:51،53/افيحداثبهذهمتىاففردمثلما

وآصثتتمضلبحينالميحأن:إنجيلهفيذكرمتىأنالغريبمن":فقالعل!يها

تزلزلت،والأرض-أصفلإلىفوقمن-اثنينإلىانثققدالهيهلحجاباإذاالروح

الراقدينالقديسينأجادمنكثيروقام،تفتحتوالقبور،لققتوالصخرر

وظهرواالمقدصةالمدينةدخلواأنهم:الحاليةالنضىأتضيفالقبورمنوخرجوا

صواه)1(.الأناجيلأصحابمنأحدذلكيذبرولم،)محيهفيلفظههذا،6،لكثيرين

منلكانت،وصتقهاماحذعلىوقعتلوالغرابةفيالمدعةالقصةوهذه

قاصيىكل:علئابهامجيطأن،وأنقلهاعلىالدواعيتتوافرالتيوالغرائبالخوارق

وقائعلضبطنفسهيزهللمأمن:حدثهافيوالحوضنمحكايتهايلهجان،وإ،ودالط

ظهرتا:-الغرابةفي-المبدعهالغرييةهنهثليني!فكيف،قصصه!وقق!دلمليح

أالغريية-هنه!ثلاقه!م!لثم"كر!ب!ومحاصن!4انج!ولتق!د!صبعن

الأنبياءمنوأنه،هحليااللرجة!جلىعز!كدللميحباهنئحروبهبرعا

أحذهما-يةأو-يئلإدهيصثانعحهصئلبكونهوأصصنار-امزمينالمعالمين

ويوهموقدثرء،منصبهعنيغ!نطظدر-وفلكخيروعونفك،)خلصله:قأهدلين

لبسكونهفينعدمأيفتاوكذلك-الخوارقمنبثيءالاتيانعلىقاثزاليىلمه

فهيخرونزكيهمعلىحثايديهبينوالناصمصبرغا،وثولاضركمناكليلأ

يملكلاوهوؤتههماإفراطمعصلبهلاهدان)2(وخالتهامهووقوف،بهو!هزاون

لأنهمالثلاثةأصحابهتخئفأو،متىكذبعلىدليلىذلككل،نفغاولاضزالهما

ادعوادان،عادةذلكلبعدباقخلفجديرونفهم،نيائاالغريبةهذ.ذكراهملرا

الافليم-ذلكأهلبهالتعلقوقعتلوالغريةالحلرقةهنهمثللأن؟فابعدالعلمعدم

أبوقوعها،.الأقاليمصائرعلمبللا:أتولبل-ودانيهمقاصيهم

3المفراتبهذ.العلمتعفقفيهائذعيفكيف،واحدةواقعةالصلبواقعةانئم

أمريراجع،نقطايكلحجابالتاقعنالحديثفيشمعمرنىاضزك:اترل)1(

،15/38.

مريموخالتهالمحأنتذكرالتي191،25/يوحناروايةعلىفااعتمدالجرنحطاناله!!ذكر)2(

مريمتكونأنانكرواالجديدالعهدمفريولكن،الصلبعدحاضرتينكانناكلوباامراة

ويوحنا.يعقوبامسالومةهياخنهاو)نما،المحاملمريماخاكلرباامراة
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عنهـلذؤنانهاثموإمانات،ضربمنللمصلربحدثتالتيالسثةالأمورأيقصط

فيالمبدعةالخوارقهذهزكزوئففل-فيهيعتقدونكما-الكائناتوموجدالعالماله

ا.؟إوجلالتهمكانتهعلىالدالة،الغرابة

دانما،ألبتةنيانعل!يهمتخرولمبهامعلقعلمهمإنةئقاللاقيتم:قيلف!ن

عينهذابأن:فالجبراب؟إياماوتقييدهمتىبذكراستغناءذكرماالثلاثةاهمل

ذكرهمجديولا-ذكر.فيفاثدةلاماحكايةب!جماعهمكدوااذالأنهم؟التخلف

فحيئذ،لهمرادفالي!لفظمكانا-بالأنبياءوثوقعدمبذكرهمجصلدهانمانفغا،

ال!نصوصهذ.فيالأمرجرىالحالهذهمئلوعلى.المعانيفيالاختلافيلوح

السالفة.

ذلك؟عنمنزهون-عندهم-الأناجيلرجالف!ن:والغلطالنسياندعوىوأما

العصمة.لهمأوجبتعليهمحلتلماالقدصروحوأنبعصمتهمجازمونف!نهم

منهيقضيمالراجد-والانجيلالتوراةأعني-الكتابينفيالناظران:ولعمري

وناظر،نأنحمجادللقد،ثربئواجزلالحرمينإما،الثهرحم!)1(،العجب

.فألزموناقثى،فالجم

اليهوط-:منجزعهعندأزر.لثدللميحملاكأظهورلوقابهانفردما)ب(

الجزخببوعئزلألما:لوفافال5ففال:الموضعهذاالفرافيالدبنضهابرصد

يرحنا،ولامرقىولامتىذلكيذكرولم،)2"ليقويهالما.ملاكلهظهراليهودمن

،وا،حكامالفرانضمنمنهأهمهومابزكواانئزفنلمذلكتركوافدكانواف!ن

صىهناوليى،ا،خرىالنخفيكذئاالزيادةفتكونصحيخاالزككان!ان

.)3،وانب!لبلالنحربف

يوحناكا،:بهاننردما)ج(

الأناجبلفيقردلمأئباءبذكريوحنافبهاانفردثلاتةمواضععلمارنارصد

طيف.ب!صار54:57صهالنيلضفا.)1(

ملىالقبضعنلحطكقيالزيونبتان!حدثمايذ!كرالني22142/!لوالنجير)2(

وضثل!-اماصهلافيصرتطهوروتجفع-بزعحهم-وخاءمفحزينوهو،بوع

لهظهر5:البروننلأنجةوق،عزنهنجددالماءمنعلاكلهنراءى5-الكاهموبكبةفيكما

.هبفوطالحا.منملاك

الموضعهنا(واباطلالحقببنالناصل)سابننلوتد؟؟.-901صالناخرةالأجومة)3(

.144صالحزرجيعدةأىكتابيظر،حرئاعيهرانعيب
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المقدم!الحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود806

يلي:كماوهي،الأخرى

:الثه،خضلبأنهللمسيحالمعمدانيوحناأوصفالأولالموضع

أصحابمنأحديشاركلماأنهإلى(والباطلالحقبينالفاصل)صاحبيثير

،)1(6العالمخطئةيرفعالذي،الثهحملبانهعيسىإلىالإثارةلاير-ضاالأناجيل

الغدوفيا:البروتتانتيةالنسخةفيكما11،92/فيالإنجيلييوحناقوليقصدوهو

خطيةيرفعالذيالثهخضلذافؤ:فقالاليهمقبلآيسوعالمعمدان(أيرحنانظر

".العالم

:،الجليلقانافيخمرورالماءتحؤيلأمعجزةالثانيالموضع

،11ا:21/القصةهذهبذكريوحناانفرادالقرافيالد-شوشهابمجىبننصرناقش

صاحبه:عنتختلفنظرةعلي!هاتعقيبهفيمنهماكلنظروقد

بالأناجيلالثقةفقدانمنالانفرادهذاعلىيترتببمايهتممجي!بنف!نصر

،وزادوا،الإنجيلجمعواالذينالأربعةالتلامذةاختلفوقد):قائلاوبأصحابها

الجليلقاطبابقريةالمسيحأظهرهاآيةاولأن:يوحناذكرهعاذلكفمن،ونقصوا

ولم،أخمزا(شرأئاالماءفحؤلعرس،أوليمةدعوةفيكانأنه،،الجليلقاناةأحالئا

ولم،عنهاغابرالأنهمذكرهاتركواقدكافواهمف!ن،الثلاثةاصحابهالآيةهذهيذكر

عنها،المسألةإلىيدعوهموماوأخبارهالمشحبامروالعنايةاليقظةمنعندهميكن

!)(وكيف)3هذهمنوأهمأعظمهرعماغابراقديكونواانيؤمنكم)فما()2"

الغرباءعنفضلا،بلدانهمعلىبل؟أمثالهمعلىالآيةهذهمثلخبريخفي

13والأصحاب

مثلوغاب،وغلط،أدقطقديوحنافلعل،الغلطهذاثلهمعلىجازلان

يقبلهلاماذكريوحناوأن،فرائضوئيتيمث،دننوسقطت،أمورفضاعتغيتهم،

.)"("فيهطع!تاهذافيكون،ذكرهمنفتخزجوابهصذقواولاالثلاثةهؤلاء

القضي!ة،هذهفيالمفقودوالتراترالسندقضيةعلىمنصبتركزهف!نالقرافيأما

.145صالخزرجيعيدةابيكناب)1(

.الرطجرابلأنها-اللهشاءإن-الباحتأقهماوالأصرب(وما):الأصلفي)2(

الجملةتكرنانالأفضلولكن،الرطجواب-يبدوفيما-انهاعلى(فكيف):الأصلفي)3(

عيها.معطرفةالجملةهذهتكرنوان،الرطجوابهيالابقة

.83صالفصرانيةالملةفضيحةفيالإيمايخةالنصجه)،(
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الثلاثةالأناجيلأصحابأنالقرافيويرى،الإنجييةالنصوصمنغيرهافيوبالتالي

ألعلهعندهمتتضحلمكانتلىان،بالدينمتهاونينكانواهذامثلاغفلوا)ذا)

يوحنا-وهو-واحدشخصعندينينقلفكيفصحتها،عندهمتثبتلمضد:

.)1("التواتر:إلأدياناصلثبرتوشرط

التلاميذ،:آأقداالمحأغسل:الثالثالموضع

انفرادرصدااللنمانأيضتافهما،القرافيالدينوضهابيحىبننصرمعزلنالا

الأناجيل.بقيةدونالموضعبهذايرحنا

ذكروحد.يوحناانذلكومن)فيقرل:بسابقهالموضعهنايربطيحصبنفنصر

وامرهموصطه،فيمثدوث!كانكنديلومسحهاتلاميذ.اقدامبغسلقامالمبيحان

هنهالآخرونالنلاثةيذكرولم)!17!1أيو.13/والبرالتراضعفيبهئقتدواان

يكونلا-حواريهجماعة!ضرة،المحيثلفيكانإذا-هن!وعئل)2(الراقعة(

الثاهدويخبرالناصبهيتامعبلآخر،دونواحدبعلمهمجتصولا8متورآ

اطبرعندمم!حلماو،ذكرهاضيعوانقد،التؤاضعفيبهاامرسنةلأنهاالغثب!6

.)3،يرخافيطعنايخكون

ثبتافاأمه-أيمتاالابقالمرضعوفي-هنايمبأنمجيبننصروني

وكتبوامعصومونبزعمهمأرشتهملأن،زملاثهبقيةعلىانسحب،يرخافيالطعن

حقفيالالهامصرحوانهذالعصمةبنيانانهارف!ذا،القدص)الررحء،رضادثأجيلهم

بد.ولامثلهفالاقونأحدمم

هنانعفببهفجاء،الابقا!وضعفيجهد.كلأصنفرغأفهفببدواثمرفطإأما

فيكرلم5:قاثلأعقبيوحناعدالواقعةملخصذكرأنبعداذ،ومرجزاكجزا

ندخل؟أغنلو.تيتمصدناككوان،الخلكدخلكنئاكانن!ن،الأخراثلاثةنلك

)1(.

)2(

)3(

حرئا،نتلأ(واباطلالحقينالنصل)صاحبكهنتلوتد،011صالناخرةايهجربة

المعجزةهكليتأفهللىالاضارةفاوينفي144صالجزرجيعيةاييكاب:ينظر

ل!بالاضافة،اي!ئاهوبهاانفرداخرىمعبزاتفهناك،يوحنابهاانفرداليالوحبدة

الملكورةالقعحةتراجع:امابلعلىللوقوت،أخرىكحجزات-حدةعلىكل-الآخرين

.2258عىالمحمعجزاتعنالمقدصللكابالتطبيفيانفبرفي

ولم،الصورةبهذ.مكنحلغبرالكلاآأنشكرلا(الثلاثةهزلا.يزكرولم):الأعلفي

ذلك.اولالهفقبة

.84-83ص،الإبمايةانمبة
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.")1(أيض!ئا)الخلل

:السماءالىالمسيحصحودبقصة-الحوارفيمنوليسا-ومرقىلوقاانفراد)د(

الأناجيل،اصحابمناثانبذكرهاانفردمراضعمضىفيماصبققدأنهشكلا

عجيبة:مفارقةفيهأنإذ،الخصوصوجهعلىالموضعبهذامهتئاكانالقرافيولكن

هـلوحنا،متىيهملهحينفي،تخضئزاهولمتزياهلممشهذاومرقسلوقايذكران

يمكنلاالذي،العجيبالمثهدلهذاومعاينينحاضرينيكوناأنالمفترضمناللذان

إغفاله.أوإهمالهالأحوالمنمجال

منوهماومتىيوحناأغفله،السماءإلى!الميحصعود5:القرافييقول

واختلفا:،الحواريينمن)2"(وليسا)ومرقنلوقاوذكره،عشرالاثنىالحواريين

)3(.يومهمنصعدثم،تكليتاتلاميذهكلم:قاملمايسوععيدناإن:مرضفقال

."ا(يوفابأربعينقيامهبعدصعدانما:فقاللرقاوخالفه

نقد(واباطلالحقبينالفاصل)صاحبنقلوتد111-011ص،الفاخرةالأجوبة()1

،441صابخزرجيكنابنجظر،حرنجةبمورةهناالفرافي

واحد.لااثاننهما،مطيخطاولحله،(ولى):الأصلفي)2(

.،16:991/أمربراجع..يخهنا،الذينفهابوآفيانه،مرقىروايةظاهرهذا)3(

)يهانوبالانجيلفيوليىلم9:ا11/الرصلاعمالفيلرقاذكر.يوئاالأربعينتحديد)4(

فقد-بزعمهم-يخهآقاالذىذانهالبوآفيكانالصحردأننموصهظاهربل،مدةنحدبد

نأالا،يصدتوهنفلمالتلايذواخبرنفذهبن،بثزاالأحديوآببامهالرةملاكانأخبر

للتليذينالمحظهرثم،متعجئافمفىوحدهاالأكفانفوجدالقبرإلذببطرص

جرتالتيالأحد!ثعن-حقفهيعرفاأنرون-مجدئانهفاخذ،عمواصقريةالالظنجن

فلمالقبريالذهنالنرةبعصىأنواخبرا.،وصلبهالمبحعلىالقفىمن،يومينمنذ

كا-حققهلهمبظهرأندون-المحأخبرهموهنا،يصدقوهنلمانلابذوانالجئمانبجالن

اخنىثم،المحانهوعرفواالقريةالىوصلواثم،والدلائلالاضاراتمنتالكتبفي

وصطهمفيالمحنزلكلهبهناالتلابذيخبرانكاناوينما،اررضلبملىفوزافرجعا،كهما

ئم،يديهرانئارباركهم-يخايت-يلالمديخةخ!جي!لىاقادهمثم،واوصاهمممهموكل

.24،لرأيراجعالماءقوصعدعغانفصل

قليننحدثزجاهماأما،لوتاانحلروايئفييخاتهيوأفيععرثهبزكدالأحدكزا!للهنا

واا،تجاتهبعدا!الثالوآبقصلانلان!نهما،افالتابرأهوهناأنعنعمراصلىالناببن

بزعمهم.والصبوالمحثمةالاعتالنذ8التصةاياممجملمنائالثابوميقصان

ففي،لرقارواتحافيالتاقضبهذاتعزفوجدتها،الكائولييهةالنخةهوائىفيوبابحث

وقياقهيوعصعودرواحديوأفيلوقا)يخلجمع5:تقرل1،3/ع11علىتعبقاتها

.374ص(6)هاثى-ساجع،،(يوئااربعين)بناانفملبن(251/،لرا
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)1(".كيرهمويعلمهالتلأميذعلىيخفيأني!نبغيلاعظيمأمرالصعودأنمع

يبوءح!

يهملاالتيالرحيدةالمرةتكونقدأنهاإلىالإشارةمنلابدالفرعهذاختامقبل

فيبلفحسبالجديدالعهدفيليى،القديةالجرانبأحدفيبنصيبحزمابنفيما

كله.المقدصإ!تاب

!ي"،

مسلغاالفك2ا

والجديدالقديم:العهديننصوصيينالتناتمن

كلمةفيهوبرون،والجديدالقديم:بعهديهكلهالمقدصبالكتابالنمارىيزمن

وطبو.،البعضبعضهاوراصفار.ضمراالذينهـهم،البثرالى-تعالى-ينه

كاناذاأنهالبدهيومن،الأرضيةامرةمتوىعلىووزعوه،اللغات!شتلف

الرحيأن)ذهأجزاثهبينالتاقضمنيخلرانفلابدافهكلمةكلهالمقدصالكتاب

تناقضاتورصدواالنقديةالحركةعلماءجاءف!ذا،بعضابعضهيناقضلاالألهي

الكتابهذاقداصةأنموىلهنامضفلا،والجدبدالفدبم:العهدبن-شكرر

نصب.ولاالحققةمنلهاحطلامتوهمةخيالاتيوأحلامإضغاثالاليست

ال!نحرعلىتصيفهايمكن،المضمارهذافيالمواضعبعضعلماؤنارصدوقد

التالي:

للميح:المزعبرمالنسبقضيةفي)1(

للمسيحالمزعومالنسبسلسلةفيمتىأوردهاالتىا،صماءبينحزمابنقارن

فوجد،ذاتهاوالأنابالأصماءهذ.حول،القديمالعهدفيمذكررهوماوبين

ترتبفيكانأو،فلامهاالأسماءفيذلككانسواء"العهدينبينكبيزااختلائا

.والأجدادا،باء

؟/9،أمتىوقالأ:فيقولمتىأسقطهاالتيالأسماءعنحزمابنينحدث

أيقصدالمذكورةاليهودكعبوفي،عزيا،بنيرثام:أحالتاأحزياهربنايوثامههنا:

.171صالفاخرةايهجودة()1
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المقدكلالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود216

بنيزاشبنأمصيابن)1(عزريابنيوثام271.و26أخ15،2و14مل2

كتبصذقواف!نا1جذاعظيموهذا،اليهردكتبفيمماآباءثلاثةفأصقط،أحزيا

كتبف!نمتىصدقواولئن،وخهلقىكذ!تفقد-لهامصدقونرهم-اليهرد

وضدهبالئىءالتصديقعلىحصلرافقد،)2((هذين)أحدمنلابد،كاذبةاليهود

)3(.6مغا

ليبرهنعمذاالثلاثةالأسماءهذ.أهملمتىبانالكاثوليكيةال!نسخةوتعزف

الىيقسمها،جيلآوأربعيناثنبنابراهيمإلىالمسيعبينمابانالمصطنعةنظرتهعلى

.)"(جيلأعثرأربعةمنفاحقبةكللا،متساولةتاريخيةحقبثلاث

ههناوقال5:فيقولذاته.الموضعفيآخراختلاقاحزآابنيضيفئم

ذكرنا:التياليهردكتبوفي6،آمونابنيرثياهونبنيكنيا):1/11،أت

يوضيااصمفيوخالف،ألقياقيممتىفاصقط،،آمرنبنيوثيابنألياقيمبنيكنياأ

والضدبالثيءيصدقرناذ،ولابدكذبهممن-قدمناكما-عظيموهذا)5(آمونبن

ومنموصىمنالنهعنداجل،معصومرصرلمتىأنفييختلفرنلاوهم،مئاله

.)6"اللامعليهمكلهمالأياءصاثر

،آوالافحاوالاستباطوالمقارنةوالبحثالتدقيقفيوروعتهحزآابنلىانظر

مثوبتك.وأجزلعمدأبافهرحمك:كثيراكئيزابل،عاضرة،وثالة،أخرىومرة

:ا!انفضبة)2(

عهدعلامة-بزعمهم-الثهجعلهفقد،القديمالعهدضرائعاوكدمنالحتانكان

والتعينالتاسعةابنوهوابراهيمواختق،17/9،13:أتكلمراهيموبينبينه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

باسممرةالملوكصنريلكر.واحداصحاحنني"الاممهنافيالحايةانصرصاضطربت

مى.لاضالحايةانغتتملهالذكطالاصموهر(عزيا)باصماخرىومرة()عزربا

راحئا.احتمالاويىاحتمالينذ!لرحزآابنلأنذكرتماوالصواب،(ذلك)الأصلفي

.261؟/الفصل

الكانوييهة.انخةمن37ص(4)هاثىساجع

فياسحه(يكا)نالأولالآخرانالاصماناما،الحابةالخفيالاص!هظتعدبلتم

اصمه!لان-ايهبوهو-وافلأس،(يهوصحين)وتاتةالبروز(يويحين)ل!ةالكاثو

فيكما(يهوماتم)اوالكائوليهةفيكما(يويايم)إلمصرفرعونوكير.()أيايم

.ضنيوقعاللياكعصدبالحطاالاقرارمنللقوآمفرلاالأحرالبغوفي،البروتاته

.1261/الفمل
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بيتهاهلجميعإبراهيمخقكما،عمر.منعثرةالثالثةيخاإصماعيلابنهوكان

يثللابانحكمإذ؟مرسىعهدفيالحمانشريعةتجلدتثم،17:23127/أتكوخدمه

فيأيضاالختانأهيةتظهركمما،12/3،ألا(غتونغير)اغرلرجلالفصحلحممن

بالعهدنكثلأنه17،14/تك:أ-ساجعبالإعدامفيهأهملمنعلىالتكونصفرحكم

الاهما.

كانوكذلك2/21،ألوايهرديةلثرائعطبفاختنقدنفهالمسحأنومع

الثعيىةهن!ألفىقدبوبىأنوالقرافيحزمابنلاحظفقد،كلهمتلاميذه

كلاطيةمدينةاهلإلىبرل!رصالةفيجاءماحزمابنيرصداذ،التوراتية

بفبدكمفلناخنننم)ذا:لكم6مولبولىفهأفذاا:ال!نصبفولحبت51-2،3/

.،جمعاءبالريعةيعملأنملزآبأنهمختقلكلأخرىمرةوأشهد،شيثاالميح

فاعجبوا5:قائلآالنصهنامنالتعجبفييكاركر.فراء.حزمابنيخاطب

تلزمهكلهاالترراةضرانعف!ننحترئاكانمنأما:دينينألزمهمقدأنهواعلموالهنه،

،الترراةثرانعتلزمهولاينفعهفالمسحمخترنغيى!لهانمنوأما"المحينفعهولا

انفوجب،كلهمكترنين2لنصارىمنب!جماعكانواالتلايذوسائرالنذلوهذا

الملمين(ظفرئينقنوكثر،لهملازمةكلهااليهودثرانعوأنيخفعهملاالمح

ضرائعدان،ينفعهملاالمحف!نصادئابول!كانق!ن.تحتونونأليومضهم

؟كذابعندينهمياخذونفكيفذلكفيكاذئاكاندان،لهملازمةكلهاالؤر+ه

)؟(.إحداهمامنولاجمد

فيوذلك،الختانفيالتوراةلأحكامبرل!نحالفةإلىأضارقدحزمابنوكان

كدوقد،لاتمامهابلالتوراةأحكاملنقضيأتلمبانهالمسيحأقرالعلىتعقيب!ه)طار

يبيدلنوالأرضالماواتتيدأنللى"أنهالم16/7ألرفيالمسيحقولأنهناك

الحكميكرنثمومن،أحكامهابنخالقولمنيمنع،التوراةمنواحدحرف

.)2"منهمفرلاالعهدينبينبالتاقض

لما174/أتكبالقتليختقلممنعلىالتوراتيبالحكمكثزااهتمفقدالقرافيأما

فهم"عندممالكفرشعاثرمنالقتلف!ن،تاركهكفرعلىيدلأذلكانو!تتج

وقلاميذ.،!الميحاختقوقد،الصارى،منالختانتاركيأيفصدحيتنيالكفرة

.324325-1/الابقالمرجع)1(

.271-1027/نفهالمرجع:براجع)2(
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يحلقونوآخرون،نفسهويخصيمذاكيرهمجبمنمضهمأن:النصارىمنوالحجيب

الكتب.فيالمنزلالختانوتركوا،كتاببهنزلولاضرعفيلكياتولم،يخافئم

علىأشأموهو-بولىفنهاهم،بول!زمانإلىتختقكلهاالنصارىتزلولم

العجين،منالشعرةتخرجكماالدينمنهذابول!أخرجهم-إبليصمنالنصارى

.)1(الوبالاأوأليمالفلالظلماتفيوأوقعهم

الخنربر:لحمقضية)3(

الدينشهابأولاهاحينفي،)2(القضيةلهذهموجزةبإضارةحزمابناكتفى

فيتحريمهابعد،وأحفوهاالخنافلرلحومالنصارىكلت،:فقالكبيزااهتمائاالقرافي

:التوراةففي،الرسلوخاتفواالكتبقزأغفوا،والانجيلالتورأ6في!الميحزمن

.)3(تثلوهفلاعليكمحرامالخنزير

ا-فنزيرأتلف!المسيحأن:مرقصإنجيلوفيالتأويلمجتمللانصوهو

ولاللكلابالمزشنئغطوالا!:لتلاميذهوقال،)"(كثيرأقطتاالبحرفيمنهوغزق

بمرسىكفرفقدأحئهافمن،بالكلابفقرنها)5("الخنازيرفذاتمجواهزكثمتلقوا

.اللامعليهماوالميح

صوريخهاالسماء،مننزلتصحيفةأنالمنامفيرأىأنهبطرصعنولروون

.،0/101:16أعأأحبتمامنهاكل:لهوقيل،والخنازبرالحيوانات

أننامع،آبالمنائكا-لونلااللامعلي!هموالرصل،بالأحلامهـلذؤنلاوالرائع

الكتبروايةلعدمصحيحنقلعندهمليىف!نه،بطرصعنالنقلهذاصحةنمغ

.)6(معافيها،منفيهارمالحروفهاوالضبطالعدولاعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.172مىالناخرةالأجوية

1.027/الفصل:براجع

تحترلاالحافرثقوقف!نه،والحنزيرا:يقولوالنص،،7؟/األافيجاءمامنىهنا

.،لكمنجةف!نها،جفهاتموارلا،لحمهامنثاتثلوالا،لكمنجىفهر

فيولوقا34(81:28/فيايفئامتىرذكرها،13،:511/مرتىذكرهاقصةملخص

/81:26،93.

للقارىلمئيخل،يعضبمضهمتصلأالكلامذكرالقرافيأنهناويلاحظ،71،6/تى:ينظر

رأينا.كمافىمنانهوالحققة،مرقىإمحلمنجز.الضهذاأن

337.صالفاخرةالأجوبة
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516الأولافباب

:القصاصوقضيةالطلاققضية)4(

النصوصتناقضعنحزمابنقالهماذكرالمطلبهذامنالأولالفرعفيمبق

والجديد.القديمالعهدينبينالقضيتينهاتينبثان

اليهودية:والأعيادالبتيومتقديسقصية)5(

ففر،التوراتيالثريعفيالأهميةالبالغةالعانر0منالسبتيومتقديى

والتكوين،ابخلقتعبمناليومهذافياصتراحقد-تعالى-يظهأنيزعمأ!كرين

أهمأحدالبتتقديىكانثم،3،:ا2/أتكوقذسهاليومهناالثهباركولذلك

5،21/ا:تثو02/17:اأخرالربمنموصىنلفاهاالتىالعشرالوصاياعناصر

قتلو.البتيوآجرمةعلىاحدهمتعدىحينماأنهملدبرجةبتقديهاليهودوالتزآ

أ15:3236/أعدرحمةبلا

دانماالتوراةلنفضياتلم-الأفأجيلنصوصىتقولكما-المحكانلاذا

ال!ماءتبيدأنالىمنهاوأحدحرفي!بيدلنأنهأخبرقدكاندافا،لاتماعها

نقضواقد"ألهماذ2لنصارىعلىال!نكيرلددأنحزملابنحقفقدوايهبىض،

وهم-،ذلكوكبىالبهودوأعادالبتمن-آخرهاعنأولها-كلها6النورنرانع

التعلتزمون-شالوالمبعد.نلابنهوجمبعالمسحأنفيبخنلفونلا-!حمل!هفامع

الفصحل!يلةأخلانماالميحوأن،ذلكعلئماتواإنأفىوقصهحم،ليهودو!

لو،1412:26/مر،26/17:03أمتوثريعتهمميهودم!ع!ىضحجوعر

"؟(.؟ا،هذاكي!!،32!3-

يلتزمونالنصوصوفقكانواءميذهوبهغيلغأنهناحزمابنودعوي

فيثانيةمرةنفهحزمابنكدهاصخيحةعوىاليهرديةوالأعيادالبتتقديى

الزلازلعنلتلامنهالميححديثمنا241/322:متىفيجاءماعلىقحبقه

أنفهمويطلب،فهابالهربتلاينهموصئا،بالبثرصتزلالتيوالابئءات

ببانهنا):بأنحزآابنوبعلق،صبتبرمولاشناهفيهروبهملكرنلاأننذعرا

علىوهم،بهمالزلازلحلولوايلىأمرهمانقضاءإلىاليبتضظبلزومهمواضح

عقرللاأمةهد.،هلا(زماتافيوأيضا،حزمابنعصرفيأيذلك(نجلاف

لها،)2،.

.1027/)1(الفصل

.1/892الابقالمرجع)2(
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فيأيضاحزمابنلاحظهمااليومهذاتقدي!علىالتلاميذحرصمنبلغبل

-الرواياتاختلافعلى-القبرإلىذهبناللاتيإلنسوةأنمنالمزعومةالقيامةقصة

.)1(البتانقضاءبعدماإلىذلكأخزن،يوعجثمانلئطينن

علىتنص-ذكركما-الجديدالعهدنصرصكانتإذا:الزاليكونوهنا

إلىقدصيتهونقلالسبتحرمةانت!هاكأنهذافمعنىاليهرديةوالأعيادالصبتتقديى

وضعفلماذا،والتلاميذالميعلعصرلاحقةعصررفيالنصارىفعلمنالأحد

معالجديدالعهدنصوصفيهاتتاقضالتيالقضاياضمنالقضيةهذهالباحث

اولالسبتمن-التبديلهذاتبريرفيالقرمإن:وأقول؟القديمالعهدنصوص

المقدصالكتابفقاموص،الجديدالعهدفيبنصوصالاصتهاديحاولون-الأحد

يأ،الأسبوعمناليومولكن،الشتيومالآولونالميحيونقدصا:يقول

فيهيجتمعرنالأولونالمسيحيونوكانا،السابعاليرممحلتدرئحاخل(الأحد)

قراروفي،الأصبوعمنالأولاليوملهنماخاصةقيمةربناقيامةجعلتفقد،للصلاة

علىاليهرديالسبتيومحفظالأولىالكنيسةقادةيفرضلمالأولالمسيحيالجمع

وهناك،اليهوديالسبتيومحفظالزاميةهناكتعدفلنم،15/28،أعمالأاحد

لكن،الأحد-سملاالتلومبحفظواأنببفىالمبجنأنبفنكرونالمبحببنمنجماعة

المسيحيوناعتادوفد،إلهيةبقوةالأحديوآإلىالسبتبوأغيرتالميحنجامة

ومن،الإنجيلفيظاهرهركماالأصبرعأولفيالميحيةللعبادةمجتمعواانالأولون

و02/7وأعمالا02/91يوحنا:السبتبدلالأحدحفظعلىالكتابيةالأدلة

.)2("ا10/وروياالم2كررنثرص

الجديد،العهدالاينبونه،الأحدإلىالبتمناليوآتغ!ييريبرنفالقرم)ذا

المألة.هذ.فيالعهدينبينتناقضبوجودحزآابنحكميزكدوهذا

عنتتحدثأنهايتضحفنااليهاالمارالنصوصبمراجعةأنههناوالعجيب

فيمغاالتلاميذاجتماعأو،الأدبوعمن1،ولاليو،فيبالتلاميذالمغاجتماع

11البتعنبدلآالأحمدققدي!عنمطلقافيهاحديثولا،نفسهاليوم

:مصلوبكلتلعنوالتوراةوالتلاميذ،افيصلبيزعمون)6(

لنقضها،لاالتوراةجممالهالميحمجيءيانقىإنجيلفيجاءماعلىتعئيبهفي

.1603/نفهالمرجع:يراجع)1(

.،55-454صالمتدمىالكابتاموص)2(
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القضيةهذهحزمابنناثى،والأرضالسماءتبيدأنإلىشيءمنهايبيدلنوأنه

هوملعوئا-نصوصهموبمقتضىبزعمهم-المسيحيكرنأنبضرورةالقومئنزئا

ينسبهمماتعخبفقد،القضيةمذهإلىالتفتالآخرهووالخزرجي)1(،وقلاميذه

وتسميى،بهوالاستهزاءعليهوالبصقإهانتهمن،الهايتخذونهمنالىالنصارى

نفسهعلى-وتعالىتبارك-وامجابه،عليهاالاهوصلبهمخثبةفيورجليهيديه5اليهود

يرىإفا،)2(.بالصليبتعلقمن،ملعون،ملعون:الؤراةفيقالا-تعالى-لأنه،بذلكاللعنة

القديم.العهدمنالتثنيةسفروبينالأناجيلبينتناقضامناالخزرجي

:3رلهامداودابن-بزعمهم-المشح)7(

المسيحأنعلىبالمبزاميرالنصارىاشثهادفيهاترذالتياللففبهذهالجعفريانفرد

يقرل،داودأبيهفللثصتترثالميحبأنلمريمالملاكلثارةتاتيحينفي،داودرب

قالاأ:مزمررهفيداودقالةالنصارىقال!!والمزاميرالإنجيللكاذلثأ:الجعفري

كلوربداودربالمسيحأنبذلكفاعتقدوا،،يمينيعناجلس:لربيالرب

علىاللةئخيمئهابناصتلدين:لمريبمجبريلقال)لرقا:بقولامكدئثوذلك.شيء)3(

،ثاودابنالمسيحأن-تعالى-اللهعنيخبرهمفجبرلل،+،03:؟/ألو"ثاودأبيهكرصي

.)"(،بالأديانواللعبالخذلانمنبالثهونعوذ؟ثاودربولك!نه،لا:تقولرنفيهف

لاالميحأنفالحقيقةدالا،بنصوصهمالقوممجادلهالجعفريأنالراضحومن

،عنراءامرأةمنإعجازتاخلفااللهخلقهانانهوبل،ابنههوولا،داودربهو

الصلاةأفضلوالمرسلينالنبييناخوانهجمغوعلىعليه،والرصالةبالنبرةكرمهثم

النلبم.وأنم

!!!!

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأولالؤعفيذكر.صقمايراجع

يقولملجصئاالحزرجياورررال!ياتورافيوالنص،؟-"صالحزرجيعدةابيكاب

،ةتثحقيخيةإنانصمىق!داظ5:البروتانتىللنصوففا--23،؟22/؟!بث

المعلقلأن،الوآذلكفيتدفنهبل،الحهعلىجهئتفلا،خهعلىوكئئة"فيل

.،يالهمنملعون

بالمزاميرالصارىاصهادعنالمؤلفذكر.ماانيلالاضارةالجحنرىكابعققاففل

22141:146/فيالمحلانعلىيخىزكر.ابماإيخلينصهوإنما0/11،1أمز

تذ!درهاي!نهمكئيرةاختلافاتمع10/214:4،4فيرلرقا121:35،37/فيومرقى

المراضع.هنهفيالمذكورةهوأثهافيالكائولييهةالنخة

.85-84صالنصارىعلىالرد
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كلالمقد!لحتاا/نقدفطاالمسلمين،غلنأجهؤد--.---ء-.-816

العهدنصوصببنالننافضعنالأولالمطلبهذابشهىالفرعهذاباننهاء

فيالنقديةالحركةعلماءأوردهاايرالمتحددةالنقديةالجوانبمنكراحدالجديد،

اداليةالمطالبمنصيتبينكماورائعةكئيرةجوانبوهي،الكابهذالمتنتناولهم

التوفيقوبالثه...تعالىالثهشاءان
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الثانيالمطلب

المسمع!طبيعلأحولاالنصاريعقاندفقض

العهدنموصبينتناقضاتمنالنقديةالحركةعلماءرصدهماعلىالوقوفبعد

من:-،الباطلةعقائدممفيالنصارىليناث!المطلبهذاياتي،الابقالمطلبفيالجديد

علزايقولونعماالثهتعالى،بالناصوتاللاهوتواتحاذ،دثهوبنوته،المسيحتاليه

ويدينرنالقومبهايؤمنالتيالضوصخلالمنالزائفةالعقائدهذهوينقض-كبيزا

والتفديس.بالإجلاللها

النصومحاخلالامنالمسهعتأديهعقيدةنقض:الأولاالفك2

المسيح،تاليهفيالنصارىعقيدةنقضقضيةفيالكرامعلمائناإسهاماتتنوعت

منطقتا،ترتيئامرتبةثلاثةعناصرفيشتاتهاوجمعالإد!اماتهذهتصنيفويمكن

لدعواهمنصوصمنالنصارىبهيشثهدماعلىالردفيالأولالفصريتمثل

صفاتمنللميحالجديدالعهدنصوصتنبهفيماوالئاني،المحألوهية

بنصوصنصوصهممعارضةفيوالثاك،عليم.حكيمخالقالهالىنسبتهايستحيل

العهدفي،غير.لسانعلىأونفيهالمسحلسانعلىالأكذولةهذهتنفيأخرى

التاليين:الجانبينفيكلهذلكوتفصيل،السواءعلىالجديدالعهدأوالقديم

الأولاالجانب

المسمحلتاليهالنصارىبهايستشهدالقالنصوصعلىالرد

العهدفيأغلبها:النصوصببعضالمحألرهيةدعواهمفيالنصارىاصتث!هد

منهاالقوماسنتجهماوإمطفراعلماؤنارصدها،الفدبمالعهدفيمنهاوفليلالجدبد،

التالي:ال!نحوعلى

يديه:علىتجزتاليوا!وارقبالمحجزاتاصتثهادهمعلىالرد()1

اصقصىأنهاذ،النقديةالحركةفيايوببنالحنجهودبرضوح2هاتتجلى

ظهرتالتيوالخرارقالمعجزاتمنالمحلألويةالنصارىبهيشهدماكافة

نصوصعليمعتمذا،فائقةبراعةفيالآخربعدواحذانقضهاثم،يديهعلى

فيحرفئانقلاالقضيةهذ.تناولواقنعنهفقلوقد،بهاوبزمنرنالقرمبقدسها

.الأحيانأغلب

فيجميغاالنصارىيخاطبوهوإليهل!ن!تمعايربابنأمامإذنالجالفلئيفيح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدال!الحتابنقدفعالمممنلمينعلما،جهود062

أحيابأنهربوليتهعلىاصتدقفتمانكمقلتمف!ناقائلأ:أيوببنعليأخيهشخص

الماءوضئيرالماءالىوضغذ،الماءعلىومثى،والأبرصالأكمهوأبرأ،الموتى

فعلآالأمورهذ.ينقغلقنكلإلىئثطزأنالآنفيجب،القليلوكئر،خمزا

.3الفرقفمالالا،لانرئاقجعله

وأن.)؟(ايهرملةابناحيا(الياس)أنيخبىالملوكدفركتابأن:ذلكفمن

يكنولم،)3كثيىابشزااحيا(حزقيال)وأن،)2(الإصراثييةابناحيا()اليع

إقا.المرتىب!جائهذكرناممنأحد

نأبعديعقربأبيهعينأبرأيوصفأننحبراتوراةفهذه:ا!مهإبراءوأما

وضرب،")بهماتجصرجمينانلها-حيةفصارتالعصاطرحموصيوهذا)1(،ذهبت

واحديكنولم)6"-بهماتبصرعيانمنهاواصةلكل-قملافصارالرملبها

ضما.يزلاكاندعل!رثةلمين!يأأجلهمحن،3،!ا:لم!2علأ!قيمنكورةضةأ؟،

كثوف!للريةلمبنكلثع!كهن*4:326/كل31فيعذكورة،يال!ةيهةضة81،

تخبه.!تهي

كلقهرصتأثملى!نابقمرص!بالرجوع5:عوضزكيبكر/الدكورأض!اذنابقرل)-

هـرد!ثا8الحققيبالمحنىذلكعلىيللنصاأجدلم،حزقالصفرةوقراه،لقدصالكاب

ص(238)هائى:الفاخرةايهجرلة.،أض!عرةميهروحاجلموهو"الجلزىبالمعى

)صائلضعبلاجاءسثهفيه14،:اول7حزفيجاءمالىئيرأص!فقاولحل1225

الموكا.ب!جاء

/الدكورفعلهوما،الحالةايهصفارفيالمعىهناييدنصعلى-جهدجهدبعد-اقفلم)4(

أتكلىالهاثىفيالاثارةمن-الاكايخةالنص!حةلكابتحتتهفي-اثرتاويثهعدمحمد

الديهويوتوان،مصرفيصيموتيعقوبانعنتجحدثفانص،خطاا،46/

مجبيهبننصركهونقلهابوبابنبهر.بمامطلفالهعلافةول!،مو-عدبخهصبمض

يوصفلانعلىتعالىقولهمنالكريمالترأنفياثانبهناجاهمايتمدايربابنولحل

تجصمماكالق(!ؤتجهكلىنأنغوةقذابتيمصىآذقئوا):)خرتهبخاطبوفو!

نص!ص13نأزنذؤنجهبهكلىآلتزانغنةنيانقتماا:بحدماوفوله،أبرسف:39،

ناجين:مناخطافقدمقصدههذاكانف!ن5)برت:69.

.التوراةالانصهنانجة:إحلاهصا

تقضيالي،المرضرعةيافيوهلىا،امريمالقراننجصوصالقرممجادته:الأخرى

بها.يزنرنالينصرصهمخلالمنبمجادنهم

.،ا7:8/ر41:4/أخر:ءاجع)5(

أحزالبعوضوهيوالمصريونبفرعونموصانزلهاالتيانئةالضربةإلىلثرايوبابنلعل)6(

/816:0)2.
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افا.بذلك)منهما()؟(

الرومعظماءمنرجلأبأنيخبرالملوكسفركتابف!ن:)2(الأبرصإيراؤهوأما

بأنالكتافيفآخبز،برصهمنليبرئه!)فغقاصذابلدهمنفرخل،ترصن

له:يقالرجلأببابك)ن:لإليعفقيل،لهئؤذنألاأيافااليعببابوقفالرجل

ف!ن،مرضهمنلتبرئهقصدكوقد،برصبه-الرومعظماءأتجلوهو-(نعمان)

البرجلالىمهن!ااخرج:أصحابهمنلرجلوقال،لهيأذبئفلم،اليكدخلله(دث.

ففعل،الي!حبهأمر.مالنعمانالرصولفأبلغ،مراتصبعالأردنفيي!نغصىلهفقل

أنفأوهمهاليسعخادآفاكبغة،بلدهالىقافلاورجع،البرصعنهفذهب،ذلك

،وجوهزامالآالخادمإلىودفعفيلكالرجلفئز،مالأمنهيطلباليهبهوخهإليع

ئيغت:لهقاليديهبينق!لفلما،اليععلىدخلثم،وصزهذلنافأخفىورجع

ذاأما(كذاموضعفيوأخفتتهكذامنهوأخدث،وكذاكذاغئيوآؤقئتهنعمان

علىالخادمذلكفبرص،نلكوعلىجمليكتزصئهقفت!زبهقننتالذيفعلت

.)3الفور،علىمكانهفي:ايأامان

عل!المسحفعلهمماأعظموهو،صجيخاوأبزمن،أبزصنقد.أبز(اليعفهذا

.انذلكفعلهفيكنفلم،إللاأ

عليهالياصبأنيخبرالملوكسفركتابف!ن،)"الماءعلىمثىانه:قرلكمواما

ا،رثن،بهافضربعمامتهفاخذ-تلمي!.اليعوبعه-الأرهنللصاراللاآ

نورمنفرسعلىالماءإلىصعدثم،دال!يعهرعليهضحتىالماهلهفاصتيب!

أيأبهاضربالأردنالاليعرجعفلما،اليعللىعماتهودفع،يرا.وايع

فهماواحذبكنولم.)5(راجغاعبهمثىحنىلهفاصنيى،الماءالباس،بعصامة

ائا.الماءإلىبصعود.الياصكانولا،اتاالماءعلى!مثيه

وموصى-يرصف:هماقطاثنيعلىيعودالضميرلأنخطاوهو(فهم)الأصلفي()1

.اللاآمحليما

لو،4:ه04لم1مر4:الم8)متفي)حداهما:البرصمنلئفا.محبزتانالأناجلفي)2(

لوقابهاانفردفقدا،خرىأعا(جارت)عيرةعدأبرصبرجلتعلقوهي512:115/

بالرصبى.مصابينرجالكرةثفاءوتعلق91(:17111/

ه،.مل)2:)3(ءاجع

.21،:617/ير745:552/بر،+4/1:22أترواجع)،(

التفاصيل.بعضفيالحايةانخعنجئاييراخلافمع(؟2:74/مل21:يراجع)5(
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المقدكلالحتابنقدفاالمسلمينعلما،جهود262

نزلاليعبانيخبرالملوكسفركتابفهذا:)!(خمزاماةصتئرانه:قرلكموأما

منلئ!هل:لهاقالالانصرافأرادفلما،اليهوأحشتفاضاقتهاصران!يليةبامراة

تدعوأنرأيتف!ن،فذخهقددئتازوجيعلىان،يدثهنييا:المرأةفقالت3حاجة

الآنية،منعندكماكلاجمعي:اليعلهافقال،فافعلديتابقضاءلنااظه

فملاتامرهاثم،ففعتث،آنيتهممنعليهقتزبماجمغجيرانكمنواصتعيرى

وقدالمرأةفاصبحت،عندهامنومضىهذ..ل!يلتكاتركيه:فقال،ماةكلهاالآنية

.)2(دينهموقضرافباعو.،زيئاكلهذلكصار

)فا.بذلكإليحيكنولم،)3خمزاتحويلهمنابدعزيئاالماءوتحويلى

ارغفةمنكثيرخلقكلحتىإلقليلكزاللاآعليهالمسح:قولكمواما

قدالقحطوكان،أرملةبامرأةنزلالياصبانيخبرالملركسفركتابف!نييرة)"(،

فقال،ضيقفيالناصوكانوهزالآ،ضزاالخلقوماتالبلاد،وأجدبت،الناصغئم

أفيففةفيدقيقمنكفالاعنديماؤافهضالت:طعلم؟منعندكهل:للارملة

منفيهالناصلمابالهلاكأيق!اوقدلي،لطفلأخبزهأنأرروتتجز:،الكلامولي!ة،

عليه،قئازك،بهف!لثة،تخافيلا:أحالئاككيئوفلا.أ!ريهلها:فقال،القحط

فزجحتى"منهوجيرانهاوأهلهاهيتثل،أءصهروصتةصنينثلاثعندهافمكث

)"(.الاسعنافه

و(قاتة،القيلكرالياصي"لأنهالمسحفعلمماكئرذلكفيالباصفعلفقد

الها.عن!بفعلهألبصبكنولموا!.رفتفيالفلبلكزرالمح

فبهاالصنعواانالآفعال،هذهفيصنعله!لبى(لأنبباءهزلاء)نفلنم:ف!ن

ونقولضذقتم،فقد-أيديهمعلىأنجراهاالذيهوكان)ذ-وجلعزفهوالقدرة

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

.211:111/يوحنابذ!لرهاانفرد

الحابة.النخعنببرةاختلافاتمع7،:21/مل21:براجع

وابالكثافةا،مريتعلقوهلأكزاتحوللهمنابدعزئاالماءتحويلكانلماذااثريلا

الاصندلالويقىقاوبانفهماالآخرمنأباعاحدهمايكنلمانحالايعلىبالصعربة؟

عله.ن!

6:35/مر،21:ا145/أتضخصآلافخمة)ضباعحادثةالأربعةالأناجلزكرت

ألاتأربعةلائباعأخرىمحادئةومرفصفىوانفرر25،:641/بو،912:17/لو،44

.9،:ا8/مر38"15:32/ات

.،17:716/مل11:يراجع
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كان)ذ،الأعاجيبمنيديهعلىظهرفيماضغلهلشالمع!يحكذلكأيفئا:لكم

فيوالحجةالأنبياءوصائرالمشحبينالفرقفما،يديهعلىأظقزقاالذيهرالثه

ذلك؟!

إلىتضزذتآيةايديهمعلىالثهيظهرأنأرادتاذاكانتالأنبياءإن:قلتمل!ان

وكذلك:لكمقيل،بالعبوديةانفهاعلىوضتهذتبالربوبيةلهوأقزثوذعةالثه

لهويقرالثهبرلوبيةولعزفويتضرعيدعوكانقد،الأنبياءصائرصبيلالميح"صبيل

بالعبودية.

:فقالالعازر(لهيقالرجلأئخيئأنأرادالميحبأنيخبرالإنجيلأنذلك:فمن

هزلاءأجلمنأدعوكوأنا،فتجيبنيقبلمنأدعوككنتكماأدعوك،أبيباا

وقالط:،)2(سلثركسلتم،الهيالهيأ:الخثةعلىوهو-بزعبكم-وقال،)1(،ليعلمواالقيام

)3")"(.،يصنعرنمايذزونلاف!فهم،يعملرنمالليهوداغفرأبييا"

عليهيترحمانالاأيوببنالحسنمنالرائعالاستقصاءهذابعدالمرءيملكلا

عنالكلامهذانقلواقديحىبنونصرالباقلافيالقاضيمنكلاأنوالحقكثيرأ،

الدينوضهابالخزرجيعيدةأ!ىمنكلمختصزانقلهكما،حرفيضبنقلأأيرب

.)5(والقرطيالغزاليحامدوأبيالقرافي

تظهرلموخوارقبمعجزاتالمسيحلألوهيةالنصارىاصشهادايضاصبقبمايتعلق

أيوببنالحسنإلى،.ولنتمعبهصلةذكاميءأوباسمهفيقةدانما،يديهعلى

كانواالمسيحتلاميذ)ن:قل!تمف!ن5:فيقولجميغاوالنصارىأخا.يخاطبوهر

بنليحيثناؤ.وجلعزافهقالافقد:لكمقلنا،المسحباصمالآياتيعملون

)2(

)3(

)4(

.41-11،42/أيو

.15،34/عر،2746/ات

.34،-2333/ألر:براجع

يراجع،الصححالجوابفيتيةابنالاصلااضيئاوردهااخيهالايوببنالحنرصالة

.2331:334/هنامتانافي

رانصجة،هـ137الحزرجيعبةأ!وكناب،49-هـ39لبافلانيالنحبد:براجع

،08،401:801،012:126-97صيحيبننمرانصرايةالملةفصجةفيالاكلايخة

،وهـ69136-هـ59للنزاليالجيلوالر،،21132:هـ0للقرافيالفاخرةوالأجوبة

.136و+اصللفرططوالإعلاآ
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المقدسالحتابنقد!المسلمينعلماءجهود-426

)1(،الآياتتفعلقوةوهيالليا،أالياصوبقوةالقدسبروحأيدتئهقدازكلريا:

فما،باسمهالآياتفيقتلأنهالهالمسغأنزعمتمفإن،إلياسإلىالقوةفاضاف

31الآياتبفؤييمافيلمتف!نه،الهإلياس:قالمنوبينبينكمالفرق

كيبأثصقت-زعمكمعلى-المسيحعليهاصلبالتيالخث!بةان:قل!تمف!ن

ن):قالامنوبينبينكمالفرقفما:لكمقلنا،الهانهعلىدليلهذاوان،قغاضن

الىأهلهفحملهماترجلآبانيخبىالملوكدفركتاببأنذلكفيواحتجإله،إلبع

رقابهمعنالميتفطرحواأنفهميريدعدؤارأواالقبزربينكانرافلما،المقبرة

أصابفلما،اليعقبرالميتعليهألقواالذيالموضعوكان،المدينةالاوباثروا

)2(13المدينةاديمثيي6لبلوعاثىقنرإليع"لزاقيالمثذلئا

كيتآل!قتعليهاصئلبانهذكرواالتىالخ!بةلأنالهالمسيحأنزعمتمف!ن

.)3(فعاشك!مرقضققبر.ترابلأنالهف!ليعفعاض،

فع!يا:صفرفيكالألوهيتهاصشهاثممعلى)2،لمرد

فيأحداثعلىلأ،714/إضعيابقراصتشهاذا23-23،لم)2جميهيامىينكر

!ربقأطلت!كلههذاوكان5:الكلأدوليكيالنصفيكما-علألليحج!

،8معناافه:الى،عمانوئيل)يسمونهابتافتلدقحلالعذراء)نها:النىلسكعالى

اله.المحأنذلكمنالن!صارىواصت!نبط

منالثريفأليدئغأزةاسممذأ،ن،-فيقوللموببن(!نطحميردوعنا

التوراةائلدؤقلامقد،!ثاؤهجلالإلهيةكفىالمنفردوجلعزكهكاندانالناس

موضعفيوممال،،نجالالكوص!هالهالهار!نجعككقد5:اللاآعلبهلموصى

كانتلئنالزبورفيداودوتال،ده""3لمعرعوالامومىيماجعلتكفدا:آخر

.،17:ا15/أدومنالمعىهناللىاقربنص!ئااجدلم()1

يير.اختلاتمع2،21-30؟/مل21)2(

انصيحة-ساجع،حرئاكلهذلكمجيبننصرنقلوتد،342-2134/الصححالجواب)3(

.123-122صالإيملأية

موصىمخاطئاالربفيهيقول!ا414/اولهما،الحروجصفرفيموضعبنهناأيربابندمج)4(

وأنت،فضالكولكونعنكالعبيخاطبالذيوهو5:هارونبهايكلفالقالمهمةلان

)ئاجعتكند،انظر:لموصالربنتال5:يتول71،1/فيواي!خر5،)فالهنكون

."نجبكبكوناخركوهارون،!فرعون
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موصىوجلعزالثهإن:قلتم)1(ف!نائذغؤنالغفئزومنآلهةكلكم5:جكقةع!ده

إله)نه:الم!يحفيأضعياقالوكذلك:قلنا،عليهالرياصةمعنىعلىلهارون)ول

)2(.ا"3الفرقفمالهالا،المعنىهذاعلىلأمته

،المذكورةأضعياببرءةاصتثهادهمعلىالردفيايوبابنذكر.ماالباقلانييورد

البىوتتانتية:أوفييمونه5:فيهاا،خيرةالجزثيةعلىم!نصبالقاضيتركيزيلكن

أوعندمعنافه؟أي(عمانوئيل)ئذغى،:الأخرىالنخوفي،اسمهيدغون

.،ان،ئنئىاوئذغى:البافلاني

ئتئهاوصتئا.هربانهتحالىفهيخبرلم5:بقولهالجزييةهذ.غلىالباقلانئيعقب

تعظ!يمهفيئغئونقوقاأنأراديكولةانفيمكن،الهااصمهئذغى5:قالوانما،ان

أنلكمأينفمن،ويفزونذلكفيوبكنبرن،الحدبهوبتجاوزون،بذلكهـمدعونه

.)3ص!لأ،ذلكالىمجدرنفلا؟صحيحواجبذلكمنبهيمىما

:8كلمبمفبلألا5:المصحبقولاصتثهاثممعلىالرد)3،

قلاالمحانأ"/158يوح!يغكرواليودالميحبينطويلةمناكلرةسيعافي

أما:البروتنانبةأفي.هوأ!ا،للراهبمبكرنانفبل:لكم!لاالحقالحق"تله!

صا".

اسثهلدلنقضاباقلانيبكرابووالقاضيايوببنالحنضوضوقد

ف!نزمائاا،صبقكانأيوبابنأنومع،الميحألوهيةعلىال!نمىجمهظهحارى

يعرضهوها،ونركيزاوضرخاكثرلكونهالباقلانيأورد.كاسيضهباحث

قال،نهالمحالهيةوتجئت)نما:قالواف!ن5:نيقرلينقضهثمأولاقئهلععم

بذلكفعلمنا،)براهيمولدمنثانوهو،لىمراهيمقبلأنا5:قولهفيكصلاقوهو

بقرله:المراديكونانأنكرتمفما:لهميقال.بنادوتهوابنهبلاهوته!ر!مقيلى

.،كلكمالعل!ونو"+3!لة:تلت+عدثأ!وثت/816(و382أمزللى11(ثمير

الاحتباجهلافذقاوفد5:قعلأييربابنضات3عئل،ب.38ثمالصححالجواب)2،

!كونانحقهدافا"لحقهواتعفيرك!ويل6مهعلىاليهذتجمماب!قلتعلحوأئاويلكمفلى

معنا()ن)باننفهعنأخبرأنهمعن!ا.كانالمبحعلىوفعنلا(عمانريل)يحقالاصب!هنا

المنىكانولو،بهتمونانكمذلكيصححومما،ومفاناصزاضبوءمحهلقهانيعق

.،كعنا.نحصوص،نهبالمحبتمىانيجزلمكما.بنسانلأحدجازلما)بهذتجمما

.21،34/الصحيحالجواب1

،هـ141الجيلالردويراجع،هـ59اقميد)3(
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علىابراهيمقبلمثروغابهمتعبذاكانوشرعيدفيمنكيزاأن"إبراهيمقبلأناا

يا"إبراهيمقبلأنا):بقولهأراديكونأنأنكرتمماأو؟!الرصلبعضلسان

إلىمبعرثوأنا،الملاثكةمنقومعندإبراهيمقبلمعروفوأنا،الثهعندمكتوب

.الأصواقفيومىالطعامكلبحدالرلويةإثباتمجرزلاإذ؟!الرايمقبلالمحر

عل!صليمانقالاوقد،التأويلمجتمللابحيدقولبهائخذاللاهوتبانوالقولا

،الأرضمذحيث-سبحانه-الثهمعوكثث،الدنياقبلأناأ:كتابهفي،السلام

معأوالدنياقبلصليمانيكونأنيجبولم)1(6تعالىالثهيديبينألعبصبتاوكنث

:قالواف!ن،بناسرتهلداودابتايكونوأنبلاهوته-الأرضمذحيث-سبحانهالثه

مدحيثوعنده،علمهوفي،الدنيانجلققبلالثهعنداصميأنصليمان،:أيأأراد

فيمامثلهلهمقيل،التأويلاتمنذلكغيرأو،وتمليكيب!رصاليوالعلم،الأرض

.ت،.)2"جوابولا،بهاحتجوا

:أبغيىمنبولادنهاصثهادهمعلىالرد)4(

:يقولهرهاويفندها،القوآضبهةيعرضكيأيوببنللحسنالجاللنفسح

وليبى،كذلككانقد:لكمقلنا،قخلغيرمنكانالمسحان:قلتم9...فإن

وتعالىتباركللخالقذلكفيالقدرةلأن،الربوليةولاالإلهيةتوجبالولادةأعجوبة

بلاذكرمنأنثىوخفق،أنثىبلاقخلمنخيقتحراء)كا(ان،أثم.للمخلرقلا

منالنهخلقهآدآأن:ذلكمنوأعجب،ذكزبفيرأ.شىمنذكرمنأعجبأنثى

فما،فحلبلاأنثىمنذكرخفقمنوأباغأعجعثترابمنبثروخفق،تراب

-ء)،(.ا"3الفرف

وجربفيعليهمالمطالبةوكذلك):فيقولطريقاآخرجائتاالباقلافيوبض!يف

ويتحدث،ال!لاآع!ليمانالمنربا،ثاكصفرفينصوهو31(8:22/آاأيراجع()1

ذكرالابقالمجثفيصبئوتد،الدءنذووجودهاالمزعرمةازيهاعنالحكمةلانعلى

والنفيالكاثوليهيةالنخةلهئغرناللي،النصهناعلىنعفهفيحزأابنفالهما

وانلفه.ايهزلبةللحكمةتتبفاولنالمفدصللكابانطفي

.هـ122الايمايةوانصجة،134-2034/الصححالجواب"وراجع،69صاتمهد)2(

أنهوعلىأ:هكذالفظهامفهومةغيرجملةالأصلرفي،ابقبهالنقماباحثمنزيادة)3(

."الخ.....حواءف!نيرجدكم

.،223/الصححالجواب(،)
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كلاولعل،)؟("التبئيوجهعلىولاأنثىولاذكرمنلالأفهم،آلهةالملاثكةىن

.)2(الجاحظمنالفكرةهذهاقتبسمنهما

فيالنقديةالحركةعلماءجهودالباحثفيهعرضالذيالأولالجابينتهيبهذا

هذااطارفي،الميحتاليهدعواهمفيالنصارىبهايستثهدالقالصوصعلىالرد

الزائفة.العقيدةلهذ.علمائنا.ودحضهمنقضجموانبالخاصالفرع

هه،عه

.*ا-هـ36؟والاعلاآ5هـ23؟الاكايةانصيحةوراجع،هـ59:ات!هيد(

!طقيىخلقومفارنةثهالكلربمالفرأنمناقىمنأولهرالجاح!عثانابالأن(

صار)نماالمغكان)ن:أخرجوابفيقنا"...:الجاحظبقولانصارىعلىرلىففي،آإ

ن)،بللكأحق6ئىوزكركيرمنكانا)فاوحواءفأدآ،ذكرغبرمنخلقهلفهلأنفهابن

للجاحظالنصارىعلىالردفيالمخنارأ5،ذلككيرصخلفهأنهولئااتخافهفيالعلةكانت

أدةيركدائرفيالجيدعد/الدكررجملتالتىهيالجاحظمناللتةوهذ.،11هـ16

الرصالةكل!هو،والع!نوانالمرلفمجهولأنهعلى(صورديل)المرقنثر.الذىالكاب

برضلونكتيمانماف!ن5:هناممرضرعالنعلقفبما-نجهابفولانه)ذ،للجاحظالعلبة

عافاالصبىئثكماينتولم،ائىولابهرمنئخنقلمم%ف!نذكرمنئختقلملأنه)فا

بهائكر!لمبكرامةفهفثرمه5بثزانكانروحهمنفيهنفخثمطينفيفهخلقه،نعائا

ويحملوقله!يقدعونيجونهالنين-ملالكةواعر،ئيءكلأصاءعلمه:خلقهمناحذا

منحوا.خلقئم،ولآدآوحدهطهالا،حدولاليىيجدواولم،لهفجدوا-عرضه

أداعهمفاواخرجكرافهوثزتج!هو(مكنفا2،22/سكالألبرزعم!مكساضلعه

خنئبنباعختعىخنقفلبي،خلفهمنبهصميماولنربنهمالهماوصخر،ورصله

ولايثلونلاالنينالملانكةخلقمنولا،ف!بهنوماوالأرضالماواتخنقصنولاآدم

علىالردفيالاصلاميالفكرأ،أدآبقمناحديراهمولائفترونولاينامونولاسربون

كلتجأئرالاحثدعوىصحتللجاحظالكلامهذانهصحتف!ن،16هـ5انمارى

..واباتلافىايوبابنعن
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الفانيالجانب

لهتنسبإنجيديةبنصومحاالمسعتأليهعقيدةنقض

بهاالالهاتصا!يستعيلصفات

بهاالمستشهدللنصوصمعارضةاعتبارهايمكننصوضعدةعلماؤناأورد

كلفئدوا-السابقالجانبفيرأيناكما-علماءناأنفمع،المسيحألوهيةعلى

النصوصمنكئيزاساقوابل،بذلك.يكتفرالمف!نهم،وأدلتهمالقومحجج

هذهت!نسبهمازاويةمن،إلهاالمسيحيكونأناستحالةعلىبهاللاستدلال

تصنيفويمكن،الهإلىنسبتهايستح!يلوسلوكياتصفاتمنلهالنصوص

التالي:النحوعلىالمسيحإلممافيهاالمضمزيةللصفةتبغاوتنيقهاالنصوصهذه

الجهل:اأولأ

يتصفأنمجبالإلهأن:عاقلانعليهايختلفلاالتيالعقليةالبدهياتمن

-اصفاصتمنالجهلوأن،الكونفيوكبيىةصغيىةبكلالمحيط،الشاملبالعلم

المواضعبعضعلماؤنارصدهنامن،بهاالالهاتصافيس!تحيلالتيالنقص

ومنها:،المشحإلىالصفةهذهفيهاد!نسبالتي

الساعة:فبام!كوعدالجهل()1

نهايةحتىالنقديةالحركةعلماءمنخمةانتباهلفتلأنهالموضعبهذاأبدأ

فيوالغزاليومرقى،متىإنجيليفيحزمابنرصده،الهجركطالسابعالقرن

يحيبنونصرأيوببنالحسن:الباقرنالثلاثةاكتفىحينفي،فقطمرض

وهو،بالضبطلموضعهتحديددون،الإنجيلفيأنهإلىبالإشارةوالجعفري

لهمقالثمالقيامةقبلتقعأحداثمنللتلاميذالمسيحتحذيرعنيتحدث

أحدمنفماالساعةوتلكاليومذلكوأما):13/32،مر24/36،أمت

."وحدهالآبإلا،الابنولا،السماواتملائكةلا:بعلمها

النقدية:الحركةعلماءجانبمننقدهزواياتعددتالذيالنصهوهذا

إفا،يتخذونهمنإلىالجهلنسبةمنفيهبمايهتمانحزموابنأيربفابن

شمرلأالأكثزلكرنهأيوببنالحسنتعقيبب!يرادمناالباحثوسيكتفي

بأنهمنهإقرارفهذاا:يتهولالمذكورالنصساقأنبعدهووهاتركيزا،والأشد
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مف،والحايخلافةوأنه،منهوأعلمأغزوتعالىتاركالثهوأن،العلممنقوص

الملائكة"ولا!:قالئم،)1(جميغاالخلقبذلكعمومه"أحد":بقولهبيندق!

وله"الابنولاأ:قالثم،الأرضأهلعندليسما)2(،العلم9منوصبهئ!همإ

ماجلبملابأنهعليهواضحةشهادةهذاقبرلهوشهد.لغيرهلي!ماالقرةمن

له،وتجغقةمعرفتهعلىوآطقغةالاهالثهعلمهمافقط،أيعلمبل،الثهيلمهف7

منيصفونمابحيثلي!-الأشياءبكلمعرفتهلقصور-الميح،أيأ.بىأنهأ

ولو-كبيراعلؤاشيءلكلالخالقتعالى-أبيهجوهرومنالثههووأنهإلربوبية

الأموروسرائرالأشياءسائرمنالثهيغقفهمالغيغ-يقولونكما-إقا-؟ن

.وعلانيتها،)3(

نصرذكرهماكانحينفي،كثيراالإطارهذاعنحزمابنتعقيبيخرجولم

.)4(أيوبابنقالهلماملخصئاوالجعفرييحىبن

يترهممالنقضالأكبرجهدهفيوجهالغزاليخامذأبوالإصلامحجةأما

أبويعرضالمسيحألوهيةنفيمنالنصيقتضيهمماللافلاتثغرةانهالقرم

ال!نصهذاخنففم:هذيانهمومنا:فيقولبالهديانويصفهاث!بهتهمحامد

تقديرويكوق،الساعةضميىعلىمعطوفمنقماكلوالابنالملائكةأنعلى

أحذالابنولاااللائكةولايعرفهافلا،الساعةوتلكاليومذلكأأما:الهذيان

لماذاالإلهصفاتأنفاتهاكيف:العقولهذهمنفاعجب،،وحدهالآبإلا

ئغدينكم:وانظر؟!الدلالةظاهرةكرنهامنأقلفلااليقينيةبالبراهينئثبت

31ظاهرمنفيهخولصوكم3السمععنهتن!بوالذيالتأويلهذافي

)5(منه()يفهمالنصهنافيلفظأي:لهوقيلالجالاعليهضاقلماقاثلهإنثم

انه:قائلآالكذبإلىجنح3مطابقاالجوابليقعوالابنالملائكةعنالزال

بمسملعامبهفالجهلالاعة،بموعدالعلمعدمال)بذلك(بقولهأيوبابنكثر)1(

الحلاثق.

الكلا،.بقأنسبالاحثذكر.مارلعل)علم(:الأصلفي)2(

يير.بتصرف3423،3-2/الصححالجواب)3(

والرد،هـ124وهـ97يجصبننصرالا!كايةانصية100،2/حزآلابنالفصليراجعه)4(

هـ78.للبحفرىانصارىعلى

ابق.مع6ناتاكزاباحثذكرهماولحل)من(:الأصلفي)5(
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المقدكلالحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود063

.وا!دةدشةفأجابهموالابنالملائكةعنيسألونهأنهمغيتم

4له،إثبابالإلهالمختصالعلمنفيمنفرازاذجمزبماآؤتةإنمافؤؤتةإنش!

إذاأنه:وبيانه،أعظمالجهالةبل،التأويلمنذكزةفيماموجودبغينييماوذلك

عينمعرفةأما5:معناهكانالاعةضميرعلىمعطرفينوالملائكةالابنتجغل

الأب!الاذلكيعرففلا،الملائكةوحقيقةالابنحقيقةومعرفةالاعة

(الأب)أطلقداذا،ئفتهأراد(الأبن)أطققاذاالسلامعل!وهر،،وحده

ظاهرفيلأفه؟الجهالةفيوزيادةمنهفرواماقثىفيعرد،اصنئهتجلالإلهأراد

عننفيقديكونالتأويلهذاوفي،صطالساعةمعرفةنفهعنننهيالنص

11.الملائكةحقيقةومدهـفة،-نفسهحقيقةومعرفة،الساعةعينمعرفةنفه

ممنسرم،!لهامنحمل!أنلئهمجمدإالع!جمكعلىمحبعقرلمنفاعجب

جماالنصهناظاهر!لفةأنؤضغضد،غفباجهالةفألب!صك!ماجهالةي!!حاول

41".ابهأالاضنغالفيالزمانئضثغأن!ع!!ضىقتتاتأبهص

الدققةهالعلميةالمنائةهذهلجمالويا،العميقالتحليلهذالروعةيا

ثرأهءولتلحامدأبافهرحم

الاسخربرطيتبهوذامفبفةابرول)8،

عند،السابقالمطلبمنالأولالفرعفيالعنصرهنااللىالإضارةسبقت

احدتجعلهفبعضها،الرجلهذابثأنمىانجيلنصوصتاقصعنالحديث

خافتاتجعلهوالأخرى،والتحليللتحريممكانةفمالنينعرالاثنىالرصل

لهذهتكذيتاحزآابنقالهماذكرهناكمضوقد،ضب!ثمنلهبانغاللصيح

البرأهميسرقوأنهيهوذاحقيقةيعلبمكانانالميحانجهةمن،النصرص

قدثزةولرفغالرسلزئبرةفيئدخلهفكيف-يوحناذكركما-الصندوقمن

.3خلبئمايجهلالهايكونفكيفيعلبملاكانوان؟!الحدهذاإلىومزلته

التلاميذ:أخبرهالمعمذان"حتىبوحنابموتبعلملم)3(

فييتحدثوهو،عليهوالتعقيبالموضعهذابرصدالقرافيانفرد

.117-اهـ16الجيلالرد)1(
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بهذايعلملمالم!يحوأن،المعمدانيوحنااستمثهادقصةعق،4/1:312أمت

التلاميذعنانفردحتىبهاسمعإنماوأنه،بالقصةلهتلاميذهإخباربعدإلا

يوحنا.على-يبدوف!يما-حزئا

الثه)أنمؤكذاالميحتأليهعقيدةنقضعلىالموضعبهذاالقرافييسششهد

:الممكاتجميععلىقاثر،الكائناتبسائرمحيط.،المعلرماتبحمغعالمتعالى

أخبر.حتيالسلاآعليهالم!يحيعلم)؟(لم()فلبا،ومنغاواعطاةودفغاتجفتا

قاطغادليلاذلئهكان)2(-الجبابرةدفععنلعجزه-الجبارمنوخافالتلاميذ،

وهو،عليهمماوعل!لهمماله،الخلقجملةمنخفق،محتاغ!غنذأنهعلى

.المطلوب

ويعطش،ومجوع،وتالميخاتاللا،ع!يرعأنستفئمنحن:قالواف!ن

قلنا:،لاهوتهثونبناصرتهمخصوصذلكلكن،الثريةآفاتجمغوتص!يبه

يمكنكملافلنلك،الناصوتعنمتميزااللاهوتئثتيلمعندكمالاتحاد

،)3.(الأخردونبأحدمما)الشريةاحوالتخصيص

علبه:دنو.حتى(بعازرقبرمكأنيحلملم1،ا

وهر،كنابهمنالثاكالبابفيوأورده،.الموضعبهذاأيضتاالقرافياففرد

وكبهم،عقافلممحولمفحمةأصئلةالنصارىإلىفيهيوجهالذيالباب

:قالراف!ن؟لاآاعليمضيءبكلتعالىاثه:لهمنقولا:يقولاليهلنتمع

تعالى"فهالاالقيامةيعلملاا:السلاآعليهالميحلقول،كبهمكنبتهم،لا

نصرصف!ن،السلامعليهالمشحربوبيةفياعتقادهمبطل،نعمقالوا:دان،

)"(أخني()ومرثالمريمالسلامعل!ضوله،بالمنبباتعلمهعدمنفنضيالإنجبل

فيكئبرةوأدلة11،،أبوفأحبا.ككانهفعرفوهدفشموهأأين:ماتحبنألعازر

طه.ناد)نللاقانباباحثذكر.ومالم()نلما،صل:في)1(

هير!وص.منخاتالمحأنفهبفهمماالنصفيبوجدلا:أقول)2(

يمكنكملا)فلنلكا،صل:فيهكذاا،خيرةوالجملة217،-هـ216الفاخرةالأجوبة)3(

ا،حواليخصصرنالترآلأنلبقهانباباحثذكر.ومابهما(الريةأحوالتخصيص

اللاهرت.دونبالناصتالرية

شغ.خطاأنهشكولا)امي(:الأصلفي)4(
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.)1((للربوبيةيصلحلاالبشربنقايصموصوفهوومن،الإنجيل

الثمار:منالتينشجرةخلويعلملم(5)

22(-:21/18أمتفيالمذكورةالقصةهذهعلىبالتعقيبالقرافيينفردلم

سبقهلرانما-الاختلافاتبعضمع25:25،و11/1214:أمرفيوأيفئا

أح!المسيحأنوخلاصتها،عليهاوالتعقيبرصدهافيالغزاليالإسلامحجة

كما-الزمانلأن،الورقغ!يرفيهايجدفلم،تيهتشجرةإلىفتوجهشديدمجوع

يختلفوهناللابد.الإثماربعدمعليهافدعا،التينزمانيكنلم-مرقىمجكي

التلاميذوتعجب،ذاتهااللحظةفييبستأنهامتىيذكرإذ،مرضمعمتى

التالياليرمصباحفيالتينةرأواالتلاميذأنمرقسيذكرحينفي،ذلكمن

بثمأنها،الأمسفيقالهماإلىالمسيحونبهبطرصفتذكبرأصلهامنيبستوقد

وهو-البحرفيفاهبطقم:الجبللهناقالمن:ممأقولالحق،بالثهآموا5:فأجابه

.،هذالهكان-سيحدثيقولهمابأنيؤمنبل،قلبهفييشكلا

فيصرحا:فيقولالمسيحألوهيةنفيعلىالموضعبهذاالغزالييستشهد

نأظنلأنه؟عليههوماخلافعلىال!ثيةوظنهبالجوعب!حساصهالنصهذا

غيرفيتئمرأنهاظنأو،التينزمنالزمنأنوظن،ظنهفأخي!ثمرةعليها

.)2("مطابقغيرطنوكلاهما،التينزمن

التينشجرةمنالثمرةوائقاسبالجوعالتصريحأنالإسلامحجةيؤكدثم

باليبسالث!جرةعلىدعابأنهالمسيحلألوهيةالنصارىبعضاستدلاليبطل

فيافصهذاواضعيكونأنيلزملأنهاالأحياءإماتةعلىلقدرتهإظهازا

فيأيأفيهاليطلبفجاء!:قولهوفي،فجاعا:قرلهفيكاذئاالإنجيل

كقرلاليهذهبوامايكونومل،إليهامجيئهعلةذللثجعل"،وثمرةالشجرة

شيتا،أجدفلمثمرةفيهالأطلبإليهافجئت،شجرةفنظرث،خغث:القائل

؟ا!الأحياءإماتةعلىقادرأنيعلىبذلك-لئتذلبالجفافعليهافدعوث

.)3(،ذلكعنالئهتعالى،المغفلينكلامجن!منوهذا

.2792-هـ69الفاخرةايهجوبة(1)

.هـ113الجيلالرد)2(

.1هـ15الابقهالمرجع31(
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لكنه،ألوهيتهانتفاءعلىعلمهبعدمالاستدلالفيالغزاليمعالقرايخايت!فق

:والجمالالروعةغايةلاعنصرينيضيف

المسيحدعاءإثراليبسمنالثمجرةأصابمماالتلاميذتعجب:أحدهما

لمتعالمماالثهأنهيعتقدونكانوالو"أنهمذلكمنالقرافيويستنتج،عليها

كلوبيده،للعالمالخالقالحقهوالنصارىعتديسوعفإن،ذلكمنيعجبرا

وضلالالسلامعليهعبوديتهعلىفدل،ذلكيعتقدوالموالتلاميذ،شيء

.النصارى

الجبللطاؤغكمشكبغيرإيمانلكمكانلوا:للتلاميذقوله:والآخر

الشجرةفيالسلامعليهكرامتهظهرتإنماأنهعلىذلكدله"شئتمماويفئخ

لوا:قاثلآيجيبهمأنالمتعينمنكانوالا،العالمإلهبكونهلاالصادقبإيمانه

،الإيمانذكريحسنكانولا-،!فعليمثللفعلتنمتعالممادثهوأبناءآلهةمثليكنتم

ألوهيته،درابطالعيوديتهإثباتوعلى،نجيأنهعلىذلكدلابهعلللماولكن

.)1(،المطلوبوهو

4الكذب4ثانيا

ومن-وحاشاه-المسيحإلىالكذبفيهئنسبموضعبرصدحز،ابنانفرد

23،56:و19/18متىحكاهاالتيبالقصةيتعلقوالآمرإلها،كونهينتفيثم

الجمع.رئيسابنةالمسيحإحياءعن56،:94و8104:42/ولرقا

روايةفيالتناقضزاويةمنعليهاحزمابنوتعقيبالقصةذكرسبقوقد

فيماعلىحزمابنتعقيبالباحثفيوردهناأماولوقا،متىبينأحداثها

الحت!ثمدوللجمعلأهلهاوقالماتتقدالفتاةتكونأننفىالم!ميحأنمنالقصة

بعدأحياهاأنهالنصوصتذكرذلكوبعد،نائمةهيإنما):أيهامنزلفي

.الموت

لأا:لهمقالاذ،حقازاكذقيأالمسيحأنيثبترنالقومأنحزمابنيؤكد

يأتفلمميتةليستأنهافيصادفاكانف!ن،ميتةليستراقدةهيإنماتفت،

:يقولواأنلهموليس3!اإلهفكيفنىيكذبأنظهوحاشا،بعجيبةولابآية

تجضرف.82؟صالفاخرةالأجوبة()1
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آمن):لأب!يهاقالأنهإنجيلهمنصفيلأن،الإغماءمنإبراؤهاهيالآيةإن

.)1(،القولينأحدفيالكذبمنفلابد،ابنتكفتحيا

العجز4:ثالنا

ابنيلتقطالفاحصةالنقدوبعينمختلفةأناجيلفيالنصوصمنعددوصط

الإيمان.الناصرةأهاليرفضجمنطودلةقصةصياقفيمرقىذكرهاجملةحزم

منضيئاهناكيجريأنيستطعولم5:ه،إبرأمرالنصيقرلإذ،بالمسيح

.،،واحدةقوةولاهناكيصنعانيقدرولم:البىوتتانتيةأفيالمعجزات

الهصفةليستهذهأنلعلمواعقللهبمكانلوا:بأنهحزمابنيعقب

فل):!لرصرلهضوله،لر.شنامنيملئهلامخلوقعبدصفآبل،بئاءمايفط

)2(.01.5الأنعام:19(آط!جمنذآ؟يثإئظ

المطلبمنالثانيالفرعفيكر.صبقماللضمارعنأفييدخلانويمكن

عليهالمحمكلأةلأنالأناجيلفصوصعن-قناضىالحديثعند،السابق

كنصرصعلىوالقرطىحزآابنبهعقبعانأكالباحثيوردضد8اللاأ

علىأجابتهفيوخاصة،ضئاالأعرمنيملكلابأنهالمسيحفيهايحزفالتي

.الملكرتفي!يار.المحيمنعنابناهايجلسبأنويعقربيرحنااممطلب

1(

2(

علىالكاثويكيةالنخةتعلقالمازقهنامنللخروجعاولتهاوفي1،274/الفصل

نهاني،غبربوعنظرفيموتهالكن53()الآبةنكولاملاتالصة5بفولها:52(8/ألو

22،.هـ51()4،هائىنرم،مجردالموتمنجاعلأالأمرات،)يوقظ(انيظغفاثه

منأنالاواصناطهاصندلالهوصحةحزمابننفدبصحةالاعزافومع1،285/الفصل

معجزةصغعلىيقدرلمالمحأنعلىمرقىنبهدفمعمض!طرب،ذاتهالنصأنالواضح

ومنثافهم،المرضبعضعلىيليهوضعانهفبذكرعريئايترفي!را.عراكناواحدة

إيمانلعدمالمعجزاتبحض)جراءبوعبتطعلم5:فانلةالكائوبكةانخةنعلقهنا

علاجه،لنجاحئرطاالمريضثقة!للألتلركمانفية،علاتةهناكولى6(،)الآيةالحاضرين

".6محجزةفاك)ن:يقالانمجوزولامنى،كلمنالمعجزةخلتايمانفاكيكنلمف!ن

الإطارهذاعنالمفدصللكتابالنطقيانفبرنعبقيخرجولم،،هـ134)9(أهافى

يرغبلمالميحأن-صجخاكان)ن-بالضالمرادلعل:اقولفاومن02،،هـ.أيراجع

لهوجودلاهناكالناصتلربفيتاثيرهابانلعلمهالناصرةفيالمعجزاتمنكثرإظهارفي

إيمانهم.وعدمقلربهمقوةبب
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:والفمربلاكلواالجولح:وابنا

لمالميحأنقليلمنذالمذكورةالتينشجرةقصةمنفواضحالجوععنأما

القصةبهذهالغزالياصشهادذكرسبقوقد،بالجرعلإحعاصهإلاإليهايذهب

الجرعأنيؤكدأيضاوالقرافي،مطلفاالألوهيةفيللمسيحخطلاأنعلى

.)؟(العب!وديةويثبتالربوبيةمعيتنافى

النقدية-الحركةعلماءمنواحذاتجدتكادفلاوالثربالأكلعنوأما

عنوتحدثالا،النصرانيةعنتحدثواممن-الهجريالابعالقرننهايةحتى

ومهانة،وضرب،ومجيءوذهاب،وشربكل:منالمس!يححياةأحداث

بشريته.داثباتألوهيةنفيعلىبهامتدلآ-القومبزعم-وصلبوقتل

ناثى،نهالاثيءلا،المضمارهذافيحزآابنتالهمابذكرسثفيلذا

الأناجيلتقولهمابينقارنأيضاولأنه،غيرهمنأفضلفائقةبعقلانيةالقضية

هذه.والرابآالطعابمالةيختصفيماثلحملاقروحناحقوفيلمليححقفي

لانعلى71،34/+-ولوقا91،-)؟؟/18متىفيعاعلىتعقهضي

ابنوجاء،خنلقد:فقالرائربولابثللابوحناجاء5:قولهمنالمح

للخمرشيزيبكولرجلذاهو:فقالراودربيكلنفه،أيعنيالإنان

بركزالنصهذاعلىنعفببهفي،،والخطانبنالضرانب،أجباةللع!ئئارشضبيق

إله،عندهموهوويشربيثلبأنهنفسهعلىالميحاعزاف"علىحزمابن

نإ:قالواف!ن،هذامنكثرالهوسفيماأ!ويثسربالإلهيثلفكيف

كلعلىمنكمكذبوهذا:قلنا،ودربيثلكانالذيهرمنهالناصوت

إنماكانف!ن،شيشانفهومقاوناصوئالاهوتاعندكمالمسيحكانأظلأفه4حالا

الآخر،يثلولمالثينينجملةمنالواحداليءكلف!نماوحدهالناصوتكل

كلفيكذتمفقددالا،االيحنصفوضرب،الميحنصفكل)ذا:فقولوا

فيالكلإبالمشحإلىونبتم،المسيحكلى:قولهمفيأصلافكموكذبحال

"ول.،بالجملةأنذالوالقوم،كلهلايصنفةيثلدانمايثلأنهنفهعنخبر.

.2هـ17الفاخرةالأجوسة:-ساجع(1)

يير.تجصرف1281/الفصل)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابثقدف!المسلمينعلما،جهود636

القومولكن،مبطنوتقك!سخريةنبرةحزمابنكلامفيأنويلاحظ

وتهكم.سخريةلكلعرضةأنفسهمجعلواالزائفةوعقائدهمالنهاصدبإيمانهم

الغضب::خامشا

قصةفيالقرافيالدينشهابلاحظهاالتيالمتعددةالجرانبمنآخرجانجا

المسيح،إلىوالجوعالجهلنسبةفيهارصدأنفبعد،آنفاالمذكورةالتينضجرة

بهوصلحتى-ثمزافيهايجدلمحينما-عليهاالشديدغضبهأيضئافيهارصد

شهابويرى،للأبدثمرهاوانقطاعبالتتيىعليهاوالدعاءلعنهاإلىالحال

.)1(،للألوهيةالمنافيةالبشريةالخصائصمنالغضبأنالدين

4والفقصانةالزباد:دلمناسا

بها-الإلهاتصافيستحيلمما-،للمسيحالأناجيلتنسبهاالتىالصفاتخاتمة

يأتيالذي3،03/أيرعلىلهتعقيبفي،الخزرجيعبيدةأبوبرصدهاي!نفرد

نسخةفيكماعنهالمعمدانيقولوفيفا،للمسيحالمعمدانيوحناشهادةضمن

أنا"وأنقصهويزيدأنلابدأ:الحياةكتابالإنجيلونسخةالتطبيقيالتفير

.،آضغزأنمنليولابدتكتزأنمنلهلابدا:الكاثوليكيةوفي

عمنالمغرورأيهاأخبرني":قاثلآالنصرانيالقسخصمهعب!يدةأبويخاطب

تأخذهأوالنقصانويدركهالزيادةتلحقهكيف-قصفونكما-تاقا)فاكان

وارتاد)2((أوجستين)مفئعزكمالمقالةهذهسفاسفعناعتنروقد؟االآفات

)1(

)2(

.2هـ18الفاخرةالأجو!ة:براجع

القديةهينصرايخةآوأوثنيلأب،ميلادية435صنةولداثهورين،الكيةأبا.احد

عمر.منعرةالدابعةفي)قرطاجة(اولامهارصلتهوقد-بالجزاثر)طاجست(في)مريخكا(

كك،لطفلاباعرةالنانةتناأصغأثرجةلىحال!لالفاضهوانهوراءناندفعثراصته،يتم

الندنة"اغق)ذوالأنكلأ،المالىسندبوكانفه(،)عطةاخرىواجاماخطترلأ)بناجلابب

وواعطا!!اابمئمملؤبا،كاعلةشولتتعوظلالحلثة،الأفلاطويةطصية3ثمالأفلاطويخة

ثمليىماتهقه(،)ماليةوكبجه"ضةوهو)الأعزافك(كاب!!يرةمولفلاأهممن6يا،نصر

جلوت6سين:تالفالوصط،العصرفيالمجةالنلنةررحأكلاجعبلادية،043ضةاوكطين

وهرللطاعةالتافةثارطوهـ161،!48وهـ12)ما،التاحعد)مامد/:وترجمةعرض

-558هـ57)2(هاثى3والأرهاالفادعنانملرى!ينفيبماالاعلاآعننقلام،7491بالقاهرة

.،48صانجدتاموسيصا،وءاجع
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637الأولاالباب

.)1(،عنهاستحىثمالهذيانمنبنوعتاويله

النصارىعقيدةت!نقضالجديدالعهدفيكثيرةأخر!انصيوصوهناك،هذا

منفيهاماتثيدإلىيجنحكانعل!يهايعقيب!علماثنإ.ولكن،المسيحتأليهفي

تحتمسملةفروعفيعرضهاالباحثرأىولذا!ونبوتهلئري!تهإثبات

عقيدةلنقضبثملهالمخصصالمطلبهذاإطارفيتناسبهاالتيالعناوين

الموفق.والله.!المسيحطبيعةحولالنصارى

**ء-ثيويدءبة

.015صالخزرجيعدةابيكاب()1
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المقدسالحتابنقد!طالمسلمينعلما،جهود638

الفانيالفرم

اللاهوتبينالمزعومالالخادعقيدةنقض

نصوصهمخلالاصأوانفاسوت

بسابقهمرتبطوهوالهرفة،النصرانيةالعفيدةجوانبمنآخرجانبهذا

وتازتجةبهارتبطقداللهلأنالمسيحألوهيةيع!تقدونأنهماذ،وثيفاارتباطا

الجانبينمنمكونةثالثةحقيقةوالاتحادالامتزأجهذاعنولأ،وخاتطة

نفسبركبفبةفي-وحدبئافدنما-ينهمكببراخنلافعلى،والناصونياللاهوني

حدوئه.علىالمزتبةوالآثارالاتحادهذاحدوث

جميغاالقومأنفالحاعل،الاخثلافهناتفاصيلفيالخرضعنوبعيذا

المسبح.وببن-نعالى-ووببنانحادمحصولبؤعنولة

من،ودحضهاالعمدةهذهبقضالنقديةالحركةعلماءاهتمام!كانهنامن

وصيبدأ،والاجلالبالقداسةلهاويدينون!عوم.بهأ-شمنقىانصوصخلال

الفروعفيتعالىالثهثاء)ن!سيحدثاليايىالفرعفيحدثكما-الباحث

العقيدةلهذ.القومبيششهدماعلىالرروفيعلصائن!اجهرد-جمحرضالملاحقة

ال!نصوصهذهمعارضةفيجهودهمعرضذلكيليأنعلى،الزائفة

وتدحضها.تنقضهاأخرىبنصوصبهاالم!شهد

الفرعهذافيالعلياوالكلمةالطولىاليدأنهنااليهبالتبيهجديرهوومما

الأولوهمهالثاغلشغلهكانتفالقضية،الغزاليحامدأبيالإصلاملحجة

من،بهاللهواتحادالمسيحألوهيةعقيدةلإبطالكتابهألفأجلهاومنوالأخيى،

الإصلامحجةيؤفيالتيالأناجيلهذه،ذاتهاالأناجيلنصوصخلال

القوممعافتزضن-الجدلمقامفي-لكنه-ضكدون-وتبديلهابتحريفها

يناقضماعلى-صح!يحةنظرهمفيهيالتيبنصوصها.-ليتدلصح!تها

والإفحاآالإلزامفيوعبقريتهالغزاليبراعةوستتجلىمنها،المستقاةعقيدتهم

التالية.السطورخلالالراقيةالعلم!يةالمناقةوفي
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اياولالجانب

يستشهدالتعالنصوصعلىالغزاليودود

الالخادلعقيدةالنصاركابها

أهميةمنيوحنالإنجيلمااردكقد-الثاقبةببصيرته-الغزاليالإماملعل

ف!نه-ويالفعل)؟(،عندهمالأناجيلأصحأنهذكرحي!نماالنصارىعندكبرى

هنامن،)2(المسيحالوهيةعلىالت!يهدفيصراحةالأناجيلكثر-نظرهمفي

المسيحفي-تعالى-الثهحلرلعلىالقومبهايستشهدالتيالنصرصكلكانت

تختلفلاالتيبألفاظهاالإسلامحجةأوردهاوقد،الإنجيلهذامنبهواتحاده

منهااصتخرجثم-ودقتهموضوعيتهيؤكدمما-نادزاإلاالحاليةالنسخألفاظعن

.الدعوىهذهينقضما

علمئين:أضقينالإصلامحجةأوردالنصوصذكرفيضروعهقبل

ظواهرها،علىلركتالمعقولوافقتإذاالواردةالنصرصأن:أحدهما

تأويلها.وجبالمعقرلصريحخالفتلراذا

عندالامعارضةتركهايصحفلاوال!نصوصالدلائلتعارضتإذا:الآخر

بينهما.الجمعباستحالةالإحساس

ماإطلاقفيالمسيحتجرؤعلىالدالةالنصرصسيسردأنهزكرذلكوبعد

بينهاومجمع،الهضةإنسانيتهعلىالدالةالنصرصثم،نفسهعلىالالهيةيوهم

فغمواتأويلهاعن-لقصررها-أفهائفنمئكمت!تضئئبقالهمالمثيرةال!نصوصوبين

تزحغمبلفائثعيهلآيهاعنالغطاءوكئصفلمضاحهافيصتتنفغأنهوذكز،صتفواا

.)3(ءان!ظظاهزالزؤاءبايزالحقمعه

)1(

)2(

)3(

هـ99.الجبلالردبراجع

عنالنصارىاللاهوننمنعددافوالزهرانعليعمد/الدكورالمرحوماصناذنانفل

صيد،لىلراهبمالقى،باركليرليم،فريش:وفهم،كدهمومكانتهيرحناايخلأهية

.:132هـ03ايزانفييوخاإنجيل:يراجع،يؤانىالإنجا

جهماعلىاطلعقدالجعفريانالواضحومن،101-001صالجيلالرد:يراجع

أرراجع:.الاتحافىعقيلةلنقضخصصهالذيالفصلنطاتائرغايةبفيوتأيرناالغزالي

.65:017صانصارىعلىالرد
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المقدال!الحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود046

:03،36:الم.أيو:الأولالنص

المسيحبينطويلةمحاورةمنجزءهوالذىالنصبهذاالإصلامحجةبدأ

واحد،والآبأناا:الغزالييذكركما-نهايتهافيالمحلهميقولا،واليهود

منختةكئيرةاعمالآآزيتكم:قائلأفاجابهم،ليرجمو.حجارةابهودفتاول

منليى:قائلينالي!هودفاجابه؟ترجموقيالأعمالايأخلفين،ابيعند

ئخغلانسانأنتواذ،التجديفلأجلولكن،نرجمكالحنةالأعمالأجل

آلهة،إنكم:قلتألي5:ناموصكمفيمكوتاأليى:يسرعفأجابهم،إفائفتث

ولبى-البهمصارتالكلمةلأن(آلهة)لأونكقلافدكانف!ن،82/6،!مز

قكم-لمالكافينتنخولا،الكائولبكبةفيأحالئال!وبةيختتقمنإدبمكبن

كلامه.آخرهنا.،العالموروأرصلهقذصهالذيبالحرفي

الاتحاد.مألةفينحاولهالذي.غرضثاتحصلفيبالغالنصهنا:ققول

عألةهيوهنه-،وأحدوالأب6ما5:فرلهعليهلكلروالماأليهودأدةويانه:

الظايزمنهونة"واحدوالأبول"ةبتولهدي!ثهكللين5ننهاالاتحاد

،الجازقبيلعننرلكبأنمصزخاانكارهمعن!مفصل-ضيقةإفابكونا

ندوسكمقيعيكمإطيققد:فقالاالمثللهمبضربهالتجوزجههلهمقيماننم

وهوت،لمحى!لف!هناعليكمأطلقلانما،ضيقةآلهةولشم،آلهةانكم

ذلك.فيثارككمقدو9لا،إليكمالكلمةصيرورة

جلائحقعغ!ئأ!المرسلينص!دقالشريعتنا:فيهذ!مثلوردوقد

يزرولائم8عليهماحرضتصادإءعقيخكضل!وقي!ظيقرههءولقا:اسمه

به،قئقغاللئيضئغةكنث.:!ئب!!ألا!بحيطلنرفىءوويكربالميذ

الةومحالا،،بهاببطشالتيوبد.،بهيخقسجمساإ4"الدثإاقحؤء!تب!هـتصؤ:

لكن،عهاعبارةيكونأو،الجوارحهذهمنجارحةكلفي-ا؟لقالحظيكرن

علىيقدربهما،ومعونةقدرةالثهمنلهكانالثهطاعةفيخفذهالعبذبذللما

يقولولذلك،المقزبةالأعمالمنذلكغيرإلى،باليدوالطشباللسانال!نطق

ئدكأنا:ذلكعلىقتزلماولرلاه-باليفتفئريتأنعلىآقذهـشخصئامن

قئكوبى.غير!نائعختناصتعمائهالجازمنضئزلثفهذا،بهاصهـئتالتي
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صارتالكلمةلأنا:بقولهالجازبجهةالنصهذافي!عيسىصرحوقد

الكلمة()بيريددهانما،حروفذالفطا:بالكلمةبريدأنومحال،"إليهم

غيزئصتئزفمماإلىالتوفيقبهلهمتخص!ل،عبادهمنلاءلمنيهبهمنهصرا

ماإلايبغضونولا،يحبهماإلايحبرنلائصتئزفئم.بل،وجلعزلثهئئباييين

الأقوالمنيريدهماإلايريدونولا،يكرههماالايكرهونولا،يبغضه

لهمحصل،الحالةهذهإلىالتوفيقآصتازفنمف!ذا،يحلالهاللائقةوايهعمال

للتجؤفي.المصخخالمعنى

عناحترز!أنهالمذكورالجازإلىالصارفالتأويلهذاصحةعلىويدل

قدسهالذيبالحرفيأفكمبقرله:الأتحادعلىالذالالنصهذاظاهرإرادة

اذعاها،أنهاليهودتخيلالتيالألوهيةمنمتبرئا،رسولبأنهفصرح،وأرسله

أنبياءليمواممنغيرهمعلىدرجاتهموعلؤالأنبياءخصوصيةلنفسهمثبتا

المصخيمالسببفيشارككمقدأي:وأرصله"قدصهالذيبالحريأفكيم:بقرله

والرصالة.النبوةبمراتبوفضتفكئم،للتجؤز

ظاهرارادةمنتخيلوهيتاقاطغاجواتاالتثيلمنلهمضربهمايكنلمولو

صتخ!إلىبهاالجهلائمفض!المعتقداتفيوعتامنهمنالطةذلكلكان،اللفظ

عنالبيانتأخيىلأن،الحقإلىالهادينوالمرعلينبالأنياءيليقلاوهذا،الاله

)؟"العالملخلاصأزصيلأنهكبهموفيكيف،للانبياءجائزغيرالحاجةوقت

الالهلهمبناذاللعالممخفضالكونوانما،عل!طلسنحلومادثهمجبمامبتا

ذلكاعتقادعنصرفهموقد-يعب!دأنيجبالذيالالههركانف!ن:المعبرد

والتقدير-عبادتهعنوصرفهمغيرهبعبادةأمرهمقدفيكرن-المثللهمبضربه

فيهئذغيبمنيليقلا،وضلالةع!وذلئا-يعبدأنمجبالذىالإلههرأنه

آحادمنوالهدايةللأرشادانتصبكنيليقلابل،العالملخلاصأتىأنه

مرشد.ها؟رسوذبأنهصزخعمنفضلآ،الأمم

أئمارتكبهاالقالحطة(شرمنللريةفداءوصئتتانمالمغانفيعقدقهمللمير)1(

-ساجع:الزامفةالعقيةفذبهايئهدوناليانصوصعلىللوقوت.فريةمجمغوعلقت

...15/3كو؟165كمير،955/لو،4445-01/مر،26/28و02/28!مت

.االخ
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المقدكلالحتا!نقدفأالمسلمينجملماءجهود6!ا2

ضتزهم،منتخدزهمانفسهعنليذفعمغالطةالمثللهمضربإنماقيل:ف!ن

.الكائناتوموجدالعالمإلهأنهفيهئذعيبمنيليقلااليهودمنالخرفقلنا:

منأوضحالحقائقهذهلهلاحتأنبعدائغايذيقوليماذاشعريفليت

وتخبطأمثالهوتاويلالنصهذاتاويلعنيتقاعدوكيف؟الصبحقزق

)؟(.إ"3آؤلهقدنفسهضريعتهوصاحبغثراء،

لم9ا171/أيو:الثانيالنص

أنمؤكذا،السابقالنصفيالمذكورتاويلهمنرالعلىهناالغزاليينسج

تعالى--يدثهواتحادالمسيحألوهيةعلىالدلالةبالغانهالقوأيققدالذيال!نص

.المزعرمالاتحادهذاونفيانسانيتهعلىالدلالةبالغالحقيقةفيهو،به

باسمكاحفظهم،القدوسالأبأيها5المشح:لسانعلىالنصيقول

.هنح!كماو!ل!عطه!يهوفو!(عطيتنىالذي

صر&-قبالهمني-كالنصالن!ىهذاأفلأللأ.!غزثيآالإمأعاليهويحقب

!!ححا!أفهتويات،أنذكررالجازإلىالحقيقةعنصرقهقيمزف

له!يتدثلي!لى-الهحقطهمثلىضطا-باسمهلهم!مافطايكؤنأن*عنيمه

-طكقكون:اي"تحنكما5:صالالشبيهمحرفأتىثم،بالئهوحدة(لحقظ

معك.كوحدتيالوحدة

داعتايكونأنفيلزم،الإلهيةاصتحقاقلهموجبةالإلهمعوحدتهتكنف!ن

فضلأ،قبيحالعقلربقةخلعمنببالذلكوخطور،آلهةيكونراأنلتلامذته

وهو،المذكورالجازعلىمحمولهذابل،صحبحخيالأدنىلهيكرنمنعن

النصيفهموافلمالكاثولييهةال!نخةتميقاتكاتواأخطاوقد01:401هـ1الجبلالرد()1

فاالمذكور(ألهة)لفظعنفقالواالحطافيأمفوابل،الجيلالفهمهذاالغزاليفهمهكما

بلوحلممالتضاةعلىلاالكلمةهذ.يطلقلأابهردكطاتنيركانا:6(82/أصوفي

بكل(المرصل)علىالبارةهذ.تطلقأنطبيفايكرنجمالأحرىفكم،إصاثلبنيجمغعلى

ملاحظةمعهـ323(23)أهاثى.،تجديفعلىالكلامإلداعيفلا،الكلصةمعى

التطيفيالنبرايضئا:هـدراجع،،النفيحرفنكرارفيالواضحوايانيانحويالخطا

يوعالربكلماتأوضحمنالحصهذاأنمؤلفر.يذكرجث22،هـ80المتهدسللكتاب

كبيزا.علؤافهتعالواحد..والآبفهر،لاهرتهعن
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إلىيرضلممماإلىوتوفيقه،وعنايتهآلائهمنعيهميفيضأنالثهسأل!أنه

ولا،يحبهماالالمجونولا،يريدهماإلايريدونلامحيث،مجلالهاللانقمراده

الأقوالمنيأترنولا،يكرههما%لايكرهونولا،يبغضهناإلايبغضون

خنالحالةهذهلهمحصقتف!ذا،لوقوعهئؤثربهراضهوماإلاوالأعمال

.التجؤز

ومزاله-كزضةموافقصديقلهكانلرانائاأن:ذلكصحةعلىويدل

:بفولأنحن-بكرههلماكارفا،ببغضهلمامبغضنا،مجبهلمامحئابكرنمحبث

واخد.وصديقيأنا

بقوله:حقيقةاتاليسوأنهمجازمعهوحدتهأنالتصفيأيضا!بينوقد

النفعببدهالذيالإلهلهمدانجاباصمك،،احفظهمالمدوص،الأبأأبها

لنير.يتضرعأنكيرمنحفظهمعلىقاثزالكاناقانفهكانولووالضر،

وصرفالجازاراثةعلىبهالئةالتىالإضاراتلهذهفاعجب،الحفظهـهأله

.ظاهر.عن!لاآ

6/17،كوا!يقصد(قورنتية)لىص!يرهاالنىرصالنهفيبولىصرحرقد

ف!نهبربنااعتصمفمن5:فقالال!نصوصهنهمنالمرادفهملناذلككثل

روحفهوبالرباف!تضقمنواما:البرونستاننبةأفيوأحذاروخامعهيكون

هنهأنوفهم،فهمنا.ماغينقيئأنهعلىيدلمنهالتصريحوهنا،-واحد،

.)ا"،مراذةظراهرهاليتالنصوص

22،::!أ17/!يو:الثالثالنص

ألفاظتكونتكادوهي-ثغزاليالإعامذكرهاالتىبألفاظهالنصهذالعل

المزعومة.الاتخادقضيةفيللبهة6لارةالنصوصكثرلعله-ايضاالحالية-،لنخ

ألفاظنحلبلفيالقرممعمبرتهبراصل-واصعةرحمةالئهرحمه-في4!لفزالي

نص5:الثالثالنصهناعنفيقولدعواهمبنق!يضمنهاوالخروجانصوصا

يوأيقصدأيضاوالثلاثينالسابعالفصلفي)نجيلهفيالمذكرر)يوحنا(عليه

قذصنفم):قائلآ،التلاميذأجلمنربهالميحيدعوايضاوفيه173/1722:

يير.باختصار601-1هـ50الجبلالرد.)1(
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المقدماالمتابنقديالمسلمينعلما،جهود6!ا!ا

إلىأيضاأرسلئهمالعالمإلىأرسلتنيكما،الحقهيخاصةكلمتكف!ن،بحفلث

هؤلاءفيأسألوليس.بالحقمقذصينهمليكونراذاتيأقذسولأجلهم،العالم

حالةأبتياأنككما،واحذابأجمعهمل!يكونوابييؤمنونالذينوفيبل،فقط

أعطيتهموأنا.أرسلتنيأنكالعالمليؤمنواحذافيناأيفئاليكرنوا،فيكوأنال!

.،واحدنحنكماواحذاليكونوا،أعطضنيالذيالجد

الشبهة،فطاءكشف!أنه:وبيانه،قلناهلمامؤكدجذاواضحالنصهذا

،واحذاليكرنواأعطيتنيالذيالجدأعطي!تهمقذوأنا5:بقولهالجازجهةمبيتتا

طاعتك،علىمتظايزةخفغأفعائفئمفتقع،شملهمينظمالجدذلكإن:أي

واحد،كرجليصيرون،تريدهماوارادة،لبغضهماوئئضي،تحبهماومحبة

ومعتقداتهم.وأعمالهمآرائهمتباينلعدم

أعطيتنيالذيمجدكلأن،واحدمعكأناكما:أي،واحدنحنكماا

تبغضه،ماإلاأبغضولا،تريدهماإلاأريدولا،تحبهماالاأحهلاجعلني

لاذابه..راضوأنتإلاقرلولاعملمنييصلرولا،تكرههماإلاكرهولا

اسمه،جلالثهأطاعفقدأطاعهمنأنعلىدلالالهمعحالتهذهأنثبت

والمرسلين.الأنبياءشأنوهذا،أطاعهفقدالالهأطاعومن

فيك،وأناييحالأقيلتياأنككماا:بقولهالجازجهةإيضاحفيبالغثم

واقعةتظافزتاذاوأعمالهمأقوالهمأن:يريد،واحذافينا-أيضا-ليكونوإ

تباينلعدأ،واحدةكذاتجميغاكنا-مراديهرومرادك-مرادكوفتيعلى

بظواهرالضعيفالخيالتعلقمنحذرابذلكيكتفلم!انهثم،الإرادات

."أرسلتنيأنكالعالمليزمنا:فقالرصولبأنهفصرح،النصوصهذه

يزمنونالذينوفيبل،.ففطهؤلاءفيأسألولي!أ:فقالالبيانفيبالغثم

ليستمعهوحدتهأن:يريد،واحدنحنكماواحذابأجمعهمليكونوابي،

بكونواأنصألهالذى-الإلهمعوحدنهمنكونأنلزموإلا،لإلهبنهمق!نضبة

كذلئا.-واحذامعه

ب!رادةصتزحقدصرائحمن:النصهذاعليهاشتنلخئنمنكم:فانظر

معالطبهااقترئحثوتجؤزات،ظراهرهاإرادةبعدمصزحقدوظواهر،حقائقها
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!ا56-الأولابالبا

!إمعرضونعنهاوهمعليهايمرونومحاسن،حقائقهاعلىلخملأنلهاآبمت

القانل:درودثه

السقبمالفهممنوأفنهصحيخاقولأعانبمنوكم

والعلومالقرائحقلرعلىأ.منهالأفهاناخذولكن

أيقصدوالخمينالخامبىالفصلفيأيضا،يوحناإنجيلفيصرحوقد

فقال،المرادهوذجمزالذيالتأويلهذاأنعلىيدلبما،12/44،45-

ومن،أرسلنيوبالذكطبل،فقطبييؤمنفليسبييؤمنمنا:الم!يح،أيأ

ونهص،أمرهفأمركط:حقيقةعنهأخبرأنا:أي،أرسليئالذيرأىفقدرآني

.)1(،الصادقينالأنبياءشأنوهذا،صادرةعنهاحكاميوجمغ،نهيه

:،812:.ا/4أبو:الرابعالنص

بهايتسكالتىالث!بهاتمنضبهةأنهعلىالنصهذاالغزاليالامامأورد

ها!.والمسيح.تعالىيدئهبينالمزعومالاتحادلعقيدةاستدلالهمفيالنصارى

المحبينحوارعنعبارةهوالذيالنصيعرض-الثهرحمه-حامدأبوهو

النصيقول،تعالى-المهرؤيةالتلميذفيهيطلبفيلضىالممىتلاميذهوأحد

يا/:فيلبىلهقال):الحاليةالنسخفيالنصعينوهو-الغزاليأوردهكما

تعرفنىولمالزمنهذاكلمعكمأنا:يوعلهفقال،وخ!بناالألتآرئا،صيد

تؤمن)ن13الأبأرنا:أنتتقولفكيف،الأبرأىفقدرآنيمنفيبى"،يا

.3نحطهووالأبا!ابفيأننيتؤكه،ألا:الحاليةالنسخأفي

حالهوالذكطأبيمنبلعندكط،منهوليسبهلكلمالذيالكلاموعنا

لالايي،هووالأبايهبفيأنااني،بيآمنوا.الأفعالهذهيفعلوهوفي

التيا،عماليعملبييؤمنمنان:لكمأقولالحق،الأعمالأجلمنفآمنوا

كلامه.آخرهذا.،الأبإلىماضلأني،يصنعمنهاوأفضل،أعمل

أيأعنهواعتذراطلاقهاليهردأنكرالذيكال!نصالنصهذا:فاقول

،،الأولالنصإلىأيشيرمبئتافيهالقرلمضىوقد،المثللهمضارئاالميح(

يير.بتصرت1:901هـ60الجيلالرد)1(
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المقدماالحتابنقدفعالمسلمينعلما،جهود6!ا6

اللهصلواتأنهوهو،يصنعهأن4لهعادمافيهوضع)ا"إذ،أ،بيائاهاهناوزاده

خفاءها.ئظهيزكاشيفاو+تبغقاإلابفئتبماقطيأتلمعليه

يمكنلامماذلكوكانالإلهئرتفثمأنإليه.طيبحينأنه:ذلكوبيان

فقدرآنيمنأ:قائلآمسئولهمعنغذلآ،،إليهإجابتهم:أيأبهإسعاففغ

فيالأنبياءأقامللعبادممكنةغيزرؤيتةكانتلماالالهأن:يريد،الأبرأى

،يأمرونفبأمره-الحتجبينالملوكشأنوهذا-نفسهمقامأحكامهتبليغهم

..مجكمونوبأحكامه،يقؤنوبنهيه

بهأتكلمالذيالكلاموهذا):فقالاللفظهذاظاهر)رادةبعدمصتزخثم

يفعل2فىحالهوالذيأبيبلافقآل:البيانفيبالغثم،عنديمنهوليسى

أي:،وأفعانهبل،مفردةكرنهابقيدل!لهليستأقوالهأنهيريد:،الأفعالهذه

ترونهماوكل،أخيزعنهلأنيفهمنفهوحكقام!تضمتامنيصلركلاموكل

واقعلأنهيغفهفذلكالأنبياء-بخوارقالناطقةللعقولالباهرةالأفعالمن

بقدرته.

الإلهأنهعلىالدالأاللفظهذاظاهرإرادةمعهئتضؤزلابماذلكبعدأتىثم

وصلالتيالأسبابتعاطيفيلهمومرغتا،ظاهرهإرادةبعدممصرخا-فقال

التيا،عمالايعملبييؤمنمنأن:لكمأقولالحق):-ذلكمثلإلىبها

البشرمن،حدئتضتؤزلاإذ(الجازبحهةصتزح،يصنعمنهاوأفضل،اعمل

ماضلأنيا:بقولهالبيانكدثم.بوجهالإلهأفعالمنأفضلأفعالهتكونأن

لأإذ؟،ا،بإلىماضيلأنيا:قاللماحقيقةالأبهوكانولو"الأبإلى

زيد.عينهوويكونزيدإلىماضيأنا:يقولأنأحديتصرر

لاالتباينعدم:بذلكيريد،يخيئوالأبالأب-فيأنيتؤمنأماأ:وقوله

ذلك:علىويدل،الحلولإطلاقهفيأسلفناهماحدعلى،والإراداتالأحكام

.،عنديمنهولي!بهأتكلمالذيالكلاموهذاا:بقولهآثتغةأنه

تدلقرينةمنوئضمنتصريحعلىاش!تملكمالنمق:هذاالمتأملفليتأمل

كلهالنصهذاكانلوبل؟أالإلهئفنئخغلفكيف!!الإلهغيرأنهعلى

.ابقيتتماباحثمنزيادة()1
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!ا76الأولابالبا

يئ!لمحثذ)13..هنهوالحالةفكيف،ذلكواعتقادالعقولمعاندةجازلمائئستة

)1(.:43،الأعراف1!آلتةقذئتاانتؤلأئي!تبكناؤتايقذاقذئتااللأى

لعقب

التىوهييرحنا،انجيلمنالغزاليصاقها.الإمامالتيالنصوصهيهذ.

فيالغزاليعبقريةرأيناوقد،الباطلةالاتحاددعوىفيالقومإليهايركنأنيخكن

الاطمئنانومع.ومأمولهمالقوممرغوبب!نقيضمنهاوالخروجالنصوصتأويل

يزمنيماالحصممجادلةبأنالإقرارومع،الإصلامحجةذكرهمالصحةالكامل

يرىالباحثأنالا،صبيلآوأهداهاالجدل.مراتبأعلىهيصح!تهويع!تقدب

النصوصتأويلأنذلك،والرعررةالخطورةبعضمنيخلولاالمسلكهذاان

صيتسكبل،ب!هرلةالخصمبهيفملاقدأمرظواهرهاعنوصرفها

مجالوأنخاصة،حققتهاعلىالألفاظوأنمرادةالظوأهرهذهبأنوصيجادل

فدالظاهرة)رادةعدمعلىفوبةفربنةأحديرا.وما،للمعارضةمهبؤالنأوبل

فيوضراوتهجاكللهتزدادفكريسجالفي،ارادتهعلىقويةقرينةالآخريراه

المفلصة.النصوصمجال

المسح)طلاقأنمنالغزاليالإماميؤكدهماعلىأيفتاالباحثيتحفطكما

ظراهرها-ارادةعنلهاالصارفةالقرائنمع-الألوهيةاتحادعلىالدالةللالفاظ

ولا!محمدلنبيناذلكفييؤذنأندون،!للمس!يحفيهمأذوئاأمزاكان

وكل،ثريعةصاح!ث!عيسى)أنالإصلإمحجةيرىإذ،أمتهمنلأحد

إرادةتوفمعنواعتذرالنصرصهذهأطلقوحيث،بأحكاماختضتثبريعة

الجازواستعمالب!طلاقهالهأدنأنهعلىدل-المثللهمبضتقب-ثؤاهرها

علىلهالحاملالمعىوسنذكروالبنؤةالأبوةإطلاقوكذلكي!كور،

اكللاقها")2(.

النصرصدصحةالحزمعلىدئأنه)ذ(الرأيهذاعلىالاحثيتحفظ
...-.\له

عنبعيد-وصنرىرأيناكما-أمروهو!،المسيحإلىنسبتهاوبحة

.باختصارا161:64صالجيكن(؟الرد

.21هـ4الابق+بمكاالمرجع
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المقدسالحتابنقدفهالمسلمينعلما،جهود6!ا8

الحديث.العصرفيأنفسهمالنصارىالباحثينمنكثيروباعتراف،الصواب

بماالقوممجادلةصياقفيالفافقةوجاهتهاالغزاليلتأويلاتيكونقدنعم؟

هذهبأنتماقاموقنأنا:للقوميقرلوكأنهوقداس!ته،صحتههميعتقدون

منفيهاتعتقدونهبما-جدلآ-لكمساسفمذلكومعصجحة،غيرالنصرص

الألوهيةلاطلاقموهمةنصوصمنفيهاماأنترونأنتموها،وقداسةصحة

كثيرةقراثنذاتهاالنصوصفيبل،حقيقتهعلىليسبهالإلهواتحادالمشحعلى

.تعتقدونلماتماقاالمناقض،الجأزيمعناهإلىاللفظتصرفساثغة

التيالمختلفةالجرانبتأفلوالوالقومأنالباحثيعتقدحال،كلوعلى

الحقئثنذانفييث!تهمخقصتسثولوبأتئ،-وفيماسبقفيماعلماؤنااوردها

إلاالقداشةمنلهلاحطنصرصمنبايديهمماأنلأدركواالحقيقةوتوخي

الحلد.جنةفيابلش!كحط

الثانيالجانب

المزعومةالألخادعقيدةتنفيالجديدالعهدفينصوكل

لابد-الاتحاد،دعوىفيالقومبهايتمسئاأن.يمكنالتيالنصوصإيرادبعد

هذهمعارضةمن-اللاحقةالفروعفيسيأتيوكما،السابقالفرعفيكما

يزالولا،الزائفةوالعقيدةالباطلةالدعوىهذهتنفيأخرىبنصوصالنصوص

يلي:مماسيبينكماالمعئى،والقدحالأوفرالحظ-الثهرحمه-الغزاليللأمام

الأللى:يوحنارصالةفينصوص)1(

فيالمذكورةالنصوصأناذبيرحنا،مهتقاالغزاليالإصلاآحجةانفكما

معيمضيالفرعهذافيهروهايوحنا،انجيلمنكلهاكانتالسابقالفرع

رأيهصحةعلىليدلل4:12،17/يو11الأولىرسالتهفيولحشأيفنايوحنا

للاتحاد.المرهمةالنصرصظراهريقضديكنلمانجيلهفييرحنابأنالقاضي

ماأوضحأومنآنقا:المذكورةالنصوصمنفراغهبعدالغزاليالإماميقول

الجازعلىمحمولةوأنها،مرادةليتالنصرصفذهحقائقأنعلىبهئتذل

منالنصوصهذهالمنقرلة-(الإنجيليزبدىبن)يوحناان،ذكرهالالف

)حبيبفيسمونهفيهئغفونإنهمحتى،تلامذتهاجلمنعندهموحرإنجبله،

http://www.al-maktabeh.com
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مصرووةالنصوصهذهأنوغبغالمذكررة،المعانيهذهفهمنفا-)؟((الرب

الردائل:كتابفيالمذكورةالأولىرسالتهفيقالالمذكور،الجازإلىحقائقهاعن

أفيفيناكاملةفيناومحبتهحالطفالثهبعضئابعضناأخبآف!نقط،أحديرهلم"الثه

يثبتفالثه؟البروتستانشةوفي،مكتملةفياومحبتهمقيمفينافالثهالكاثرليكية:

كتابالإنجيلونخةالتطبيقيالتفسيرنخةوفي،فيناتكفقثقدومحبته،فينا

فينا،حالأأيضتاوهوفيهحائرنألانعلموبهذا،داخلنا،فيمجياالثه:الحياة

لخلاصابنهأرصلالآبأنونثنقذزقيشاونحن،روحهمنأعطاناقدلأنه

وهو،فيهحاؤفالثهالثهابنيسوعأنيعترتمن!:أيضتافيهاوذكر،العالم

."الثهفيحاذأيفئا

بالحلولفيهامصرخاالكلماتهذه-عندهم-الجليلالتلميذهذاأطلق

التلميذهذايكنف!ن،فيناحاذأيضئاوهرفيهحائونأنانعلموبهذا5:بقرله

النصوصفي!عيمىأطلقهالذكطالحلرلأنقهيم)2(-جمندهم-الجليل

نعلموبهذاا:بقولهالإلهيةولفيرهل!نفسهمثبتافيكونللألوهيةئقتميالمذكورة

مناحدفيولا،ذكفيهيعتقدونلاوهم،في!ناحاذأيضتاوهوفيهحائونلألا

مناليهأشرناماالنصوصمنقهتمأنهفتعئيئ،وأتباعه!عيسىتلامذةسائر

..ذكرهال!مالفالجاز

روحه،منأعطاناقدلأنها:بقولهالجازجهةإلىأومأأنهذلكعلىويدل

العملإلىوفقناثم،بحلالهيليقمابهماعلمناوعنايةصزاعليناأفاضأنهيريد:

الحالةتعردفح!يشذ،يحبهماإلانحبولا،!ريدهماالانريدفلا،بمقتضاه

.)3(،المذكورالجازإرادةفيتجذغة

و1323/أيو:انلطصلعلىبراجع،ايخلهفيكثرأنفهعلىيرخابطلقهلفبهربل()1

.210:2،24/و9126/

لأننا،ا،مرواقعفيجداحزازوهي،(عدهم)كلحةالغزالييذكر5:الكابمحقققالا)2(

الأناجيلذكرتوما،اصماءهملايذكرلمالكربمنالقرآنالحراريرنهممنيقيئانعلملا

...،.انفهم،أالنصارىاللاهوتنمنفيكدحجةيكنلممانهموالرصائل

المعجم-ساجع،بدأتكماقرلةجديدةاى(جذعة)وكلمة901:111صالجيلالرد)3(

.(ذع!أ)مادة،الرصط
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المقدم!الحتابنقدفهالمسلمينعلماءجهود!056
:44،-22/43أدلوظفي4لمحيلنص)2(

حديثهعندلوقاإنجيلفيماإلىئئهاذ،القرافيالدينضهابمنطبةلفتة

ملاكلهفظهر):البىوتتانتىالنصيقول،افهإلىوتضرعهالميحصلاةعن

عرقهوصار،لجاجةبأضديصليكانجهادفيكاقداذ،يقويهالماءمن

.6الأرضعلىنازلةدمكقطرات

بهذالوقالانفرادالقرافيرصدمنا،ولالمطلبفيذكرهصبقعمابعيذا

كانت)ناقفكتقويةا:فيقولالنصفيأخرىناحيةالقرافييرصدايهمر،

وان،بغيرهتقويةإلىيحتاجلاقعالىاللهلأن،فمحالبالناصوتالمتحدللاهوت

)؟(.،بفولونهالذيالانحادحصلفما،اللاهوتغبرهرفحب!عذللناصوتكان

880

صياحةكانالذيالفرعهذايتهي،!قزأقامنو!وحيدةلمجميلةاللق!بهذه

التىللنصوصتأ!يلاتهقيكغزاليحد!أ!ي3يلأصلاحجةمعر6لعةفكرقي

وثتكوت،اللاهرتيينالمزعوآألاتحادقاالباطلهلعقيدتهمالقوآبهايشهد

واصحة--رحمةحمدأيافهرحم

!ى

لفالثاما

النصوصخلالشادلهالمصببفوةعقيدةنقض

الالهوابنالهالقومعندفالميح،وثيقاارتباطابسابقئهالفرعهنايرتبط

فقام،وغيرهاالأناجيلفينصرصبعدةالبنوةلهذ.يستدلونوهمالآب،

من،بهاالامشثمهاددابطالالنصوصهذهعلىبالردالنقديةالحركةعلماء

القومواجهواكما،بقداستهاالقوميؤمنأخرىبنموصمعارضتهاخلال

منالقوماليهينسبهما-نفسهالمسيحلانعلى-صراحةتنفيأخرقابنصوص

.كبيراعلزايقولرنعماتعالى-فهالبنوة

+،!

القرافيتالهما(واباطلالحقبينالناصل)صاحبنتلوتد،11هـ0الناخرةالأجربة()1

،هـ144اطزرجيعدة(بيكاب:يراجع5حرئا
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الأولالجانب

النصاوىبهايستشهدالقالفصوصعلىالرد

تعالىلفهالمزعومةالمسيحبنوةعلى

الهجركط-السابعالقرننهايةحتى-النقدية0الحركةعلماءمنثمانيةاه!تم

المسحبنوةفيلعقيدتهمالنصارىبهايستثهدالتيالنصوصعلىبالرد

تعالى.قهالمزعرمة

:كثيرةمراتالالمجيلفيعليهالبنوةلفظب!طلاقاست!ث!هادهمعلىالردأولآ:

والقرافييحييبنونصرحزموابنأيوببنالحسقمنكلكانان

كثرهمكانالجعفريالحسينبنصالحف!ن،الناحيةبهذهاهتمواقدوالقرطي

نأزعممنعلىللردكتابهفيكاملأفصلأخصصأنهإذ؟لهاواستجائادقة

الزعملهذامنطقيعلميبتقسيمالجعفريبدأهوقد،الثهابنعيسىالمسيح

وجثمانه،المسيح2جسد:بالابن،تقصدونأيأئعنواأنامايخلولاأقائلا:

مجردأو(،الجموعأو،زعمكمفيبهوائخذت)1(ئذزغتهالتيالكلمةأو

لفظيحتمللاأقسامأربعةفهذه،لمزئتهوإظهازالهتشريفابهاالثهصتئاهتسمية

.خاص!تا،)3(لهاالبنوة

والجأا،ولى،الئلائةالاحتمالاترائعةعقليةبمناقشةالجبفرينقضوقد

ال!شريف:بالبنوةالمقصوديكونأنيقتضيالذيالرابعالاحتمالإلىالقوم

فيوآخرونالنقديةالحركةعلماءيطمحماغايةهذاأنومع،والتكريم

دان5:فيقولوالابطالبالتفنيدأيضاعليهينقضنالجعفزيأنالا،اليهالوصول

المسيحسمىتعالىالئهأن:معنىعلى،تسميةمجردالبنوةأنوهو-الرابعغتيتم

ما:فنقولعداهئندوناللقببهذاويكبرئه،سواهقنعلىتزئيهلئطهيرابئا

إلىأكندوهف!ن3!المسيحرسرلهوعنالثهعنالنقلهذاصحةعلىدليلكم

اني):يقولحيث)يخلهخاتمةفيالميحالسيدبذلكنطققدوقالوا:الإنجيل

في.حئت:اى،ثرغاانخذنه:اي(ئمزعة):الهفقفال()1

بزعمهم.بهاكحمةوالكلمةالمحجدمنالمركبالجمرع:ينصد)2(

.57صالنصارىعلىالرد)3(
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هذا):الانجيلفيوقال،0/2،17أيو،ل!الهكموإلهيوأبيكمأبيإلىذاهب

،)1(،317/أمت،الحيبابني

لئيهرونقيتم،المسيحالسيدعنالئقلهناصخةلكمصفمناألاضت:قلنا

وآنخفه،عببدهصالحمنبغيرهالتلفيبهذافيساواةالثهانزعممنعلى

لمرصى:التوراةفيقالتعالىاللهأنحيهتمفقدا3إسرائيلبنيمن!لقذمهبمن

يعبدني،آرسيفه،بكريابنيإصرائيل:الربلكقال:لهوقلفرعونإلىااذهب

:التوراةقالت،22،23-4/أخز"بكركابنكقتلتبكريابني"لزصيللم!ان

المصرببن،اكمكارالثهقنل-الثهلهقالكما.-إسرانيلبنيفرعونئزصبللبمفلما

يقرونوالنصارى،()الأتونيبكرالىالسريرعلىالجال!فرعونيكرين

فيالمسيحعلىيعقوبزادفقد،حرقامنهينكرونولاالتوراةمنإثنصبهنأ

.)3(يالبكارة!ميةهنه

مساواةذلكوفي)4(،حبىابنيداودالمزاميز:فيتعالىالدثهقلاوقلا3:

."حبىابنىهذا)الإنجبل:فيجاءحيثللصيح،

وتالا؟)5(،وبتاتي-جمةقياحفظوتي):أشعيافي.قيوةتعالىفهقال:وقلتم

منعبيدهيعنى1،2/أشأ(كبروأحتىأولادمربيثاني5:افهقأل:ايضئا

موضعفيهاللنصأرىالكانالميحفيألااقميةهذهئرقنمفقز،أسرائيلفي

قالتوقد،التمية4هذفيهؤزذثقنعلىمزيةلهالمغفرىفما،ضبهة

)2(

)3(

)4(

)5(

نجؤآلمحفياباطلةعقيدتهمعلىالقرآبهايدلوغيرهاالأناجلفيأخرىنصوصهناك

مواضعها.إلىالاثارةاوتبعهاالعبثمنيكونولكزتها،-قعالثه

12،.أخرفيجاءماخلاصةهنه

مجملعنتحدثأنهوالحق،يعفوبضخصعنينحدثالنصأنانجعفريفهم:اقرلا

،ا،بكارالثهابناءالعببميكرناذ،واعظماثدالطامةتكرنوفا،اصرائيلن!ب

.كببراعلؤاالعظمفهنعال

بمفرثهمذكوزامنهماعصركلكانلرانوالمجة،ابنرةمنالمزدوجةالترك!ةبهنهالمزاميرفينصئااجدلم

وعنالخ،0000-982728/و217/اكاليلعلىوراجعابنرةنعن،المزامبرمنثىمراضعفي

.(الخ030000و92و12و198/4وراجعوالاخيروالاصطناهالجة

)صائلبيضلفيهانصوصمنالعديدهناككاندان،اللفظهن!اضياصفرفييوجدلا

.هذابعدالمذكورالنصفيكما-تعال-فهانجا.
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فقال،أحبرامامنهمنكحواجذاحسائإالناسبناتالثهبنونظرلماا:التوراة

فقد3،:61/أتك،بالطوفانآغزقفئمثم،الجيلهنماعلىعناتحماتجللا:تعالىالثه

قلت:أناا:لقومالمزاميرفيداودوقال،زعمهمعلىالتوراةفيبيهسماهم

المزاميرفيتعالىالثهوقال82/6،أمز،ئذغؤدطكلكيمالعليوبنوآلهةإنكم

.)؟(،أغطثآستفني،ولدكللئةوأنا،ابنيأنت):لداود

فماقالراكماالأمركانف!نصحتها،وتققدالنصارىبهاتؤمنأقوالوهذه

ف!فملاأنناعلى،ئقذقةئمنغيرهيثؤالهعلىلهمنسرخاإلاالمسيحالسيدنرى

)2(.الطاهر"انخيلهعنولاالمسيحالسيدعنالنقلهذاصحة

رصنافلمنوأخرىالأثاجيلمننصوصتا.الجعفرييضيفآخرموضعوفي

إلىفي!أولهالانجيلطالعنافقد-الثهيرحمك-وبعد):فيقرلويرحنابولى

للمسيحقزئةفيهراينافما،حرئاحرتاوخيزناه،لبطنطفزاوقلبناه،آخره

أتلوهمماذلكوتعرف،التسميةهذ.فيأتباعهومتأخريأصحابهمنغيرهعلى

عليئ!:

لامعلمكمبالما:فقالوابطرسأتواالجربةختاةإن5:انجيلهفيمتىقال

لوديألضاوالبنرن:الش!حفمال،للمسححبطرصذلكفمال3الجريهيؤدى

افتحترفعهحربفأؤؤ،الصيد،أداةأالثئمنوآلقالبحرالىاذهب،الجزية

متىفهنا،17:24،27/مت:أيراجع6وعنكفيتؤديمامنهوخذ،فاه

.صواءالبنرةهذهفيوغيىههوبأنهالمسيحعلىيهدانوبطرص

لاعنيكم،علىوياركوا،أعداءكمأحبواأ:المسيحقال:متىوقال

المثنرقيأبناءتكونوالكيما،تطزبهنمقنوصيفوا،تجئضتكمقنالىوأحسنوا

وقاذ،،والظالمينالصذيقينعلىوافنيم،والأشرارالأخيارعلىضتنئة

الناسئد!مبركئمئضعو!ولا،كاملفهو،ابيكممثلكاملينكونواا:الميج

المح:وقال6الماواتفيالذيأبيكمعندأخزكمقتخبطتراؤوهملكي

المح.اولموجهةأمهاانصوصهنهثلنييرونرالنصارى8،-27/أمز(1)

فيهااليا،ناجلنصرصبصحةبؤمنلاالجعفريانأى06-هـ95النصارىعلىالرد)2(

يخهااخرىنصوصالأفيابرةهذ.اثبنتيدنلاصخث)نوانها،تعالفهالمحنجوةإثات

المح.كيرلآخرينالمزعرمةالنرةهذ.إئات
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يرىوأبوك،سزالأبيكوصتل،بابكوآغيق،مخدعكإلىفادخلصفئتاذا"

فيالذيأبانايا:فقولواصفيثنماذا5:الم!يحوقال"،علانيةفيجزيكالنز

.)؟(،ابورةآخرإلى،اصثئلثنذوصن،السماوات

!بول:يمرنهالذيوهو-وخط!ي!بهمالنصارىفصيغبول!ضهدوقد

فيضالا-والطالحينم!نهمالضالحين-فهأبناءآخرهمعنآدمبنيبان-الرصول

الزانيف!ن،والفغقوال!ثوالئقةلىماكم":رصائلهمنالحامةالرسالة

فه.ملكرتفيلهنصيبلألا،الوثنكعابدوالناضموالنجىوالزانية

يطيونه،لاالذينالأبناءعلىثهبىخزيلأليأنجيهافين،الرورهنه،احنووا

أبناءصعيالآنإفاتبعواظلمةفيك!تمضد،لهمضركاءتكونواأنقدمثم

النور،"*،.

مصزخةضرشتهوخمتة!حابهوضكطء6مبعهوثوألالليح!ألافهته

.3وخلت!هعبل!علىالنرة!!لاق

أ،:ولبوأبقصدالآهـياالرسالةعنثثلأليالفصلفي؟لاتجبليبوخاوكا

كصلفطوقأل5النأءلىفن!سلى!طتألنا،.كبفالأبمحبةلمحا"ثطروا

صطتاالمنالأحبدلحيها:الحاليةالنخ!فيالأحبارايهاا2،:31/منهاالثالث

ويذلالحبوديهعنعاوةالبنوةأنينكرالإنجلييوحنافهذا،)4(8فهانجاء

الأولىالرسالةمنالثالثالفصلقييوحناوقال،والعبادةالحدمةفيالجهد

)1(

،2(

)3(

)"(

.،7:ه!مىكرهاالتىالجليعوعظةمنالجمرعةهك

كر.اللىيال!نصفبداية،مثانصبنفاهعجقدالمولفانلىالجعفريكابعققيةلم

النصأما،12،:ا610/كورثوصاهللماالأولبولىرصالةفيمامعقهوالجعفري

اهلوربولىرصالةفيمفا.وجدتبل.الرصالةهنهفياجد.فلمالمعموفنبنيئ"دورالمل

اعلم.وطه(41-13!ا/!كولوص

منالفرغبعدماالى-الأخرىوالتعيقاتبل-التعيقهنايؤخرانبالجعفريالأولكان

اقوالينهاصاقبل،بحضهامعبولىأفواليجمعلمانهيلاحظكما،كلهاانصرصصرد

هذاكاندان،قلاللهعندالتوقفرونالنصأهمبةالئظرولعله-صاتيكما-يوخا

.بيذانظريفيالاخصلا

بنا،تجننفقد5:لفظهوهذا،والمراجمةالجثطرلبعداجد.لمكلائاهناالجعفريذكر

.،بهيبقماعلىالإجلالمنننزلهاننايخنفي
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فيهثابتززغةف!د،خطيثةيعملفلنالثهمنؤلذمنكلإن31/3،01:5:

أبناءمنالثهآبناءيتبينوبهذا،الثهمنمولودلأنه،يخط!أنيستطيعفلن

."الث!يطان

كئز-وأتباعهالمسيحاصحابمن-التلإميذوكلامالإنجيلفيوهذا

بهذهاختصاص!للمحيحذلكبعدبقيفهل،بهئخاطأنين

3عداهقندونالبنوة

أئالنايثهدالروحان5:)؟"الرومملكإلىرصالتهفىيولىوقأل

كلهاالبريةانا:أيضتاوقال،،ورفتهقتحنأيتاه.كتاف!ذأ8أفهأبتاء

.،16:91لم8رو:إيراجع،أقهأيتاءطهررتترجما

تعالىافهان):16،لم6كو2أيقصدالثانيةرصالتهفيبولىوقال

البنينكنزلةلييكونونوهم،معهموأسعى،فيهمآخل)ني:بفول

.6شع!،يكونرن:الكاثوليكيةالخةأفيوالبنالف

حبببتاابتالكرنهداودأو،بكزاابنالكونهإصرائيلالصارىعبدفهل

الحجةبهمانقطدتفقدا؟اوبناتبنبنلكونهمذكرفاقنئغفناو،

لولادةكانف!ن،أبدبهممنالبنوةلفظةوذهبت،غزاهبموانفصمت

وخضصرهرئاجعلو.أنعندهم(وجبمعقولوجهوبنوتهالمسيح

وأ!لى)2(،قلئندو.-المسألةصدرفيالتف!بمأقتضأهماسوى-بالعبادة

)3(.أعلمصبحانةوافه3صبيلأذلكأ!يجدون

الحي:االهابنأنت:للسيحبطرسبقولتمسكبمعلىالردثانتا:

النصرصبننبعالفائقاهنمامهرغم-الجعفريأنهناالطربفهالمفارفاتمن

كمارومامدينةاهلمنالمرنينل!موجهةكلأمتبلالروأملكالموجهةالرصالةتكنلم()1

هك.ادالهققيتهولم11/17فيواضحهو

الهفق.الهبتهلمالاصمنخطاأومطيخطا)ماوهو(فيدونه):المطبوعالأصلفى)2(

في:القضيةهن!عنايرببنالحنقالهماايضئاويراجع،64:هـ62انمارىعلىالرد)3(

و892و1273/حزآلابنالفصل:كذلكهـمراجع،2338:034/الصححالجواب

للقرط!الاعلام،358:وهـ928354:هـ285للقرافاالفاخرةالأجوبة،531-316

011وهـ670:هـ65
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ورغم-تعالى-دثهالمسيحبنوةادعاثهمفيالنصارىبهايتمكالتيالإنجيلية

رغم-ونقضهاالنصوصهذهلاس!تقراء-قالكما-لبطنظهزاالإنجيلتقليبه

المضمارهذافيالقومبهايشث!هدالتيالنصوصأهمالجعفرينسيكلههذا

يقولهماب!ث!أنوالتلاميذالميحبينحوارعن1613:0،2/أمتفينصوهر

الإنسانائنقنا-:الكاثوليكيالنصيقولكما-الميحيألإذ،عنهالناص

الآخروبعضهم،المعمدانيوحناهر:يقولابعضهم:فقالوا؟الناسقولافي

أناومن:لهمفقالالأنبياء.أحدأوإرمياهو:يقول!وغيرهم،إيل!ياهر:يقول

فأجابه،الحيالثهابنالمسيحأنت:بطرسسمعانفأجاب3أنتمقولكمفي

بلهذالككثتقاوالدماللحمفليس،يونابنسمعانيالكطرقي:يسوع

.،الماواتفيالذيأبي

أيضاالقصةهذهحكىلوقابأنألنصهذاعلىأيوببنالحنيعقب

ولي!9،02/لوإلىألير،الئهمحيحأنتا:بطرسقرلإلافيهاوليى

اطلاقهمفيالقوممعنازعةلاأنهأيربابنويرى،الثهابنالمسيحأنفيها

علىفمحمولمتىنصفيبالبنوةوصفهأما،عيىعلى،الثه)ميحلقب

فيبالبنوةؤصيفواقنكظعلذلكفيعيسىق!ل،والهبةوالاصطفاءالرحمة

.)؟(فرقولاكلهاالنصوص

متىفعند،المرقفهذافيالفاطهااختلقعتقدالثلاثةالأناجيلأنوالحق

،81:2703/مرقسوعند،الحياللهابنالمغألت:بطرصقال161/13:0،2

فاثنانالميح.انت:بطرسقال19،02/لوقاوفي،الثهمحأنت:لهقال

بلفظانفرد-متىهو-فقطوواحد،(المسيح)لفظعلىاتفقاالأناجيلمن

الدليلأنومعروف،جذاكبيزامتىلفظصحةفيالثكيجعلوهذا،البنوة

.الاستدلالبهسقطالاحتمالإليهتسربإذا

ث!روعدآبكتمانلهمالمسيحوصيةعلىاتفقواالثلائةأنهناوالعجيب

لاأنأولىبابفمنالميحكونهلريخشىكانف!ذا،الناسبينالميحكونه

وخطزاكبرشزاسيجلببالبنرةالوصفلأن،الثهببنوةلموصفهناكيكرن

.2353/الصجحالجراب:يراجع()1
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أ!م.

نهييبررونولوقامرقصنصئيئعلىتعليقهمفيالتطبيقيالمسيرواصحاب

يلفتقدالأمربأنذلكيبررون،الناصبينالمسيحكونهإشاعةعنلهمالم!يح

المقدصة،الأراضيفيالدييةاللطاتوكذلك،الحاكمةالرومانيةاللطةاشباه

لم-المييححياةفيمتأخرةفزةوهياللحظةهذ.حتى-أنفهمالتلاميذويان

اليهذهبماصحةيؤكدهذاكل.ومهمتهالميحرصالةففمواقديكونوا

بنوةعلىدليلآيكونأنيصحلامتىقيالمأكورالنصهذاأن.منعلماؤنا

.كبيراعلؤاتعالى-فهالمزعومةالمح

:أبكيىمنبولادنهاصتنهاثممعلىالرد:ثالئا

النصارىاستثهادعلىالردفيأالكراعلمائناجهودعرضالثهمحمدسبق

الابق،قبلالفرعمنالأول(لجلألبفيوذلكأب،غيىمنبرلادتهالميحلألوهية

عنتعالى-ثبنوتهعلىبنلكاسئهأ!ممعلىالردفيكثيرأهناالأمريختلفولا

.هناكذجمربمايحيالباحثيجعلكا-كبيزاعلؤافلك

بلبه:علىكلهرتالنىبالحوارقاسنئها!عمعلىالزرابظ:

بالحوارقالنصارىاصثهادقضيةتناولمنأولالماتريديعنصورأبوكان

اصتشهادهمزاويةقنتناولهاولكنه،الميحيديعلىظهرتالتيوالمعجزات

تنالوهاالنقديةالحركةعلماءمنغير.أنحينفي)؟(-تعالى-دثهبنوتهعلىبها

رأيناكماالمزعومةالمحألرهيةعلىالنصارىمنبهااشهدمنعلىللرد

هنا.الكلامإعادةعنيغنيمما،السابققبلالفرعمنالأولالجانبفي

الثانيالجاني

تعادللهالمزعومةيلصحبنوإنجيليلأتننينصوم!

يعرض،وتفنيدهاالنصارىبهااستهدالتيال!نصوصعلىالردبعد

التيالإنجيليةالنصرصبعضرصدفيعلمائنأجهوداتالبةالطورفياباحث

للجعفريكانوقد،تعالىدثهالمحبنوةمنالقرميدعيهما-صراحة-تنفي

.212-هـ211للحاتريدياترحيدكابيراجع)1(
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التالية:السطررمنشتضحكما،الإطارهذافيتميزهأيضئا

فعالى:اثهابنأنهبذعيتنتزخزالمسبح:أولآ

،0441-41/ولوقا31/7،12:مرق!انجيليفينصينعندالجعفريتوقف

العودةعنوينهاه،بشدةويزجرهلثهابتايجعلهمنعلىالميحيغضبفيهما

الإنجيلية:للنصوصسردهمعرضفيالجعفرييقول،الكاذبالزعمهذالمثل

وتلاميذهالمسيحيسوعخرج5:يقولحيثالإنجيليمرضرواهماذلكمن)

عليهيزدحمرنفجعلبرا،وضتقافئمجمللهمفأئرآ،كبيرجمعوتبعه،البحرإلى

مريفنلهقنكلكان):لوقاوقال،،ينهاهمفكان،اللهابنأنت:ويقرلون

ولاينهرهمفكان،الثهابنأنت:فيقولفيبرأعليهيدهفيضعيسوعإلىيأتي

البنرة!أيفصدذلكبذعيفنبكدبالانجبلفهذا،"بهذابنطفونبذغفنم

)1(.المسيحالسيدعلى

هناحقيقة)ثراكعنالمقدصللكتابالتطبيقيال!تفسيرمؤلفوغفلوقد

للرادفيفأخذوا،الباطلةالقزملعقائدصراحةالمسيحنفيمنفيهوماالنص

تفيرفييقولونفهم،معقولةلاوتأويلاتعج!يبةوتبريراتغريبةتعليلات

،(المسح)!معروقاالشياطينتجعلهأنيريديسؤعيكنلما:3،12/أمر

قاندالىتتطلعالغفيرةالجموعكانتفقد،الخاطئةالثعبيةالفكرةنعززلأنها

تنبأالذيالمشحأنيظنونوكانوا،روماصلطةمنيحررهمعسكريسياصي

يعئمأنفأراديوعأما،الصورةهذ.علىصيكرنالقديمالعهدأنبياءت

.)2("صياصتاملكاوليسروحيملكالمسحئفلثأنالناس

التطبيقي:التفسيريقول41،-404/ألوالآنجرالمرضععلىالتعليقوفي

هو؟منيعلنواأنمنوالنجسةوالإرواحالشياطينيمنعيسوعالربكانالماذا

هي:أصبابلعدةذلك

عليهم.سلطانهليظهرتسكتأنالشاطينأمرأنه)1(

ببب!لاهركلماتهبسببالمسيحأنهالناسيزمنأنيريدوكان)2(

يبر.بتمرف61-هـ65انصارىعلىالرد)1(

.هـ8891المقدسللكاباقطقياتفير)2(
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الثاطين.كلمات

الله،وضعهالذيالتوقيتفيذاتهعنالإعلانيريديسوعالربكان)3(

.الثريرةبخططهذلكإلىيدفعهأنالئيطانيستطيعولن

إلا،المسيحأنهعرفتوقد"الثهابنأنت):قاثلةتصرخالمثياطينوكانت

وكان،العظ!يمالميلثيصبحأنقبلالمتألمكالعبدذاتهصيعلنكانيوعان

حولالخاطئةبالتوقعاتالجموعسيثير-كضيلث-مبكروقتفيذاتهعنإعلانه

،)1(،!لي!فعلهجاءما

لاأفهاشكلا،المموهةوال!تعبيراتالغريبةالتفسيراتهذهإلىأرايت

صليم.وتفكيرلبذيإنسانعلىق!نطلي

:(الإنانابن)نفسهيسميالمسيحثانتا:

علىأونفسهالمحلسانعلى-الانج!لفىلكررمدأثحزبمابن0لاحظ

ومن5:بقرلهذلكعلىويعقب،)2((ألافسانابنأب-قسميتهغيرهل!

أو،مغاإنسانوابناببماابنيكونأنأو،!مسانفبم،لةيكوناثآوالحمقالحلا

منبالثهونعوذ،هذامنكثروالكفروالهالالحمتيفيما،إفأأ-م!تيذأن

،)3("الضلال

عليهالثهصلواتكرروقدا:يقولحينطريفاآخربعذاالقرافيويضيف

الأنبياءحالةمنببعيدليىولعله،الإنجيلمنكثيرةمواضعفيالعبارةهنه

علىمجزئونوما،فيهالنصارىسيقولهماعلىاطلعيكونأناللامعليهم

اذا!لهوعنزااهتدىلمنللهدايةسبئايكونمايبهرر!فكان،بببهالريربية

جهلهملقز؟النصارىذلكئمذفلمذلك،ومعغذا.الموقففيذلكعنصئئل

يملكلاحتىالملكعنالتخليبغاية!نفسهووصف،ضلالهموشدة

،ايإطارهذاعنتعيناتهاتخرجلاالكانوييهةالنخةوهرامى،2هـ970الابقالمرجع)1(

الخ.0000هـ131(47)وهاثى،13هـ5(14)هاث!:براجع:هـ

إلها.الاثارةأوذكرهاالبثمنيصححئاالكزةمنبلنتهذاعلىالدالةالضوص)2(

.1/273)3(الفمل
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.)2("العبوديةغايةوهذا)؟(ففسهشيئامجوزولالراسهصقطا

،!!ه

؟.

:الجازجهةمن!عيسىعلىالبنوةلفظ)طلاقحولعلمائنامواقف

الأخرىالنصوصمواجهةفيلبنوةالنافيةال!نصوصهذهعلماؤناوضع

هذهمنواصتنتجوا،تعالىدثهالمزعومةالمسحبنوةعلىالقومبهااستثهدالتي

إلىالحقيقيمعناهعنوصرفهالبنوةلفظنجتأويلالنصارىإلزامضرورةالمقارنة

قالهمابذكرهناوسثتفي،والاصطفاءوالاجتباءالرحمةفييتمثلمجازيمعنى

علماءمنكثيرلرأيوافيكنموذجالثألظهذافيوالجعفريالغزاليمنكل

الذي،الجاحظعثمانأبيوحججرأيبإيرادذلكئتيغا،النقديةالحركة

والتناسل،التوالدمع!نىعلىلا،الميحعلىالنرةلفظإطلاقتمائايرفض

.والاصطفاءوالزبيةالمحبةمعنىعلىولا

ولامطمعلاأنيرىالذي.الغزاليحامدأبيالإصلاممججةالبدايةل!تكن

(الأبوة)لفظاطلاقمنالنصوصبعضفيجاءبماالتعلقفيللنصارىحجة

(البوة)لفظب!طلاقسششهذا،الم!يحعلى(البنوة)ولفظتعالىافهعلى

وعلى،المواضعبعضفيكلهماصرائيلبنيعلىبهايؤمنونالتيالتوراةفي

علىاللفظهذاالميحب!طلاقكذلكومششهذا،أخرىمواضعفيبعضهم

،25/17،أيو،وأبيكمأبياولصاعدانيا:قولهمفيتلاميذهوعلىنفسه

بنىوتكونواكثيزاأجركمفيكون،أحدرجاءتقطعوالا6:أيفئالهموقوله

علىرسائلهاحدىفييوحناجانبمناللفظهذاب!طلاقوم!تثهذا،"العلي

فهوالمسيحهويسوعبأنيعزفمن):قولهفيوذلك،بالميحيؤمنمنكل

.5،1/ايوأ،مولردافهمن

ذلككثلتجؤزأنعلىحملهإنما5:بقرلهالجازهذاالإصلامحجةولرح

(ؤجز:،لثعالب5:البروتتانتيللنصوففا-الميحلانعلىالإيخلقولإللهص()1

مالهلى:الكاثرلكبماأفيراصهينداينلهفيىالإنانابنواما،اوكارالصا.ولطرر

.58،-957/ولو02-891/امت:يراجع،راصه،عيهيص!

.22هـ0ةالفاضالأجربة)2(
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بأنالقطعمع،نفسهعلىالبنوةولفظالثهعلىالأبوةلفظالمسيحإطلاقأيأ

والرحمةوالرأفةالحنانشديديكونأنعلىخيلالأبأن:مرادةغيىالحقيقة

الشرور،جميععنهويدفعالخيورجميعلهمجلبأنعلىحريصتا،لولدهوالشفقة

تحذيرهإلىمسارغا،إليهابالمبادرةويأمرهالخيرطرقلهيوضحأنعلىمجتهدأ

فيبهيرادلماساترةجهالةأوداثمضرر.أولومأوعقربةإلىبهئفضييمما

.نشاهدهفيماالأبوضعهذا،المستقبل

منه،الحياءشديد،لهمعطقالأبيهمؤقزايكونأن:فوضعهالابنوإما

يأمرهماعندواققا،المخالفةوعدموالعظيمبالإجلاللهاملاقتالأوامرهممتثلا

عنه.وينهاهبه

وما،عليهوشفقئهلهورحمئهنجيكلإلىإحسائهيين.إذاوجلعزوالثه

ثم،يحلالهلاثقهوممالهت!نهوما،الشرمن-عنهدفعهوماالخيرمنلهتجببه

.حقيزاهذا.تافقاإلىبالنبةالوالديصنعهماكان،بمقتضاهللعملوفقه

عندووقوفهملأوامرهوانقيادهم،منهوحياؤهملثهأيضاالأنبياءترقيرثم

،أبأرحملهمفهو،آبائهممعالأبناءصنيعمنأعظم،لهطجلالهممناهيه

الم!يح،أيأتجوزف!ذا:ذلثثمثلإطلاقفيالتجؤزسزفهذا،ولدآبزلهوهم

تجوزلاذا،عل!عطوفلهراحمأنهمعنا.كانالثهعلىالأبإطلاقفي

قولمعنىوهذا،لهمعظمدتهموقرأنهمعناهكاننفسهعلىالبنوةب!طلاق

:أي،آنفا،المذكورلوقانصأيقصدالرجاءقطععدآعلىمحرضا!عيى

مع!نىأيضاوهذا،ولدهمعالوالديصنعمامعكمصتتغذلكفيأطعتموهإن

.،مرلودالثهمنفهو5:آنقا،المذكوريوحنارسالةنصأيقصدتلميذهقول

لهقنقفمعلىمعؤلينإطلاقهفيلهمأفينثمالأنبياةعليهؤق!ماإلىفانظر

،النصارىأيقصدأنفسهمالآنهموها،الفاصدةالخيالاتعنتصئرفهتحصي!ل

وليس،أبانايا:لهقالواقسيتاأوراهئارأواف!ذأ،ذلكإطلاقعلىمقيمون

فيينزلونهأنهموهو،إليهأشرنامابالإطلاقمرادهمولكن،حققةأباهمهو

داود!صرحوقد،الأبناءمنزلةترقيرهفيأنفسهموينزلون،الأبفزلةال!ثسفقة

يزأفكذلك،بنيهعلىا!بيزافكما5:فقالمزاميرهفيإليهأضرنامابمثل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مثبتغيىعليهالبنوةإطلاقأنذكرناهبماثبتفقد،خائفيهعلىالرب

.)ا"،تميزبهايقعخصرصية

كانما-ابسابقينالجانبينفيالمذكيررةالنصوصصاقأنفبعدالجعفريأما

فلافاسذينالئقلانكالطف!نأ:قائلايعقب-لهانافتاكانوماللبنوةمثبئامنها

وخضفهطآهر.عنوصرفهال!نقتينأحدتاويلؤتج!تصحيخينكانالىان،بنوة

فيتعالىضوله،والخدمةالعبوديةفيبىال!شميىوالاصطفاءالاجتباءمعنىعلى

البرديةعنبهايتجرزوالبنوة،وحيىعبديهنا:يريد"ابنىهذا5:الإنجيل

بهامقرونةالاكبهمفيتردلمأفهاذلكعلىوالدليل،الخدمةقوالاجتهاد

المق!يده.علىالمطلقحملونجبالرواياتبعضفيأطيق!تف!ن،غالتا

البنوةئقريئالتىوالإنجييةالتوراتيةالنصوصبعضالجعفريصاقثم

فيجاءماال!يهاأضافالجعفريولكنآففا،الغزاليذكرهاالتيوهيدلة،بالعبو

صدرفيالرصولبرلىوقال5::فيفول،4فسىمدينةأهلالىبول!رصالة

لستلكلانكمصمعثفذاني):،15:17؟/لاتأخوانهورالحاصةبىصالنه

ي!يكلم!حيوعع!كأ!ه!كرنقى،صلاكهفيالكلمهلحاءحمةآضز

المغ،يحيوكيةعئصهديولمحى!أ،"قل!يكلمعكيرنويؤبروإيينالحكتروح

!!8إال!?ء6!لم،2)شه"!!رحىلململي"أفىشن!مجلقإ!اليمومالا

وك!،التكليفاوكلاففتلئزأويتعيديصلي-كانوأنه،بصومهالاتجيلضهد

-.س!!فيهالنصارىغلطعلىديلذلك

منكثيرمان-نموذجمجردهوالذي-والجعفري!غزأليعنكلكلاآمنيتضح

نبوةمعنىعلىلي!لكنفه(،)ابنألهالمغعلىالنصارىاطلاقبقبونعلملاسا

والاصطفاء،والاجتباءوالرحمةالزيةفيي!تثلمجازكطمعنىعلىبل،والتناسلالترالد

أنمجوزلاأله-سىاذمغارر؟مختلفرأيالمعالةهنهفيلهالجاظعثمانأباولكن

التنىمعنىعلىولاوالناصل،التوالدمعنىعلىلا،ابن-تعالى-فهيكرن

كبير.ولألمعظيمجهلفلكتجرنرأنويؤكد،والاصطفاء

.144:146صالإبجلبصريحعيىلايةالجيلالرد()1

تعالى.افهضاء)نقادمفرعفيزكرهاوصاتي،كثيرةزلكعلىالدالةالنصوص)2(

.62-هـ61النصارىع!الرد:يراجع)3(
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صحيفةعشرةصبعشغلتإذ،فاثقااهتمائاالمسألةبهذهالجاحظاهتموقد

بنالثهعبيدمختاراتمنوصلناماكلهي،صحيفةوخمسينأربعأصلمن

هذهفيالجاحظرأيوروعةولطرافة،النصارىعلىالجاحظردمنحسان

دثأنها:قالهماملخصالتاليةالسطورفيأذكرالمألة

علىي!نكرونلاالذينالمتكلمينيعضحججبعرضعثمانأبربدأأولأ:

قدتعالىكانإذا50أنه:وخلاصتها،المسحعلى(اللهابن)إطلاقالنصارى

بذلكيريد،ولذاعبادهمنعبذايتخذأنفيجوزخليلآعبادهمنعبذااتخذ

كما،منهمنزلتهولطف،لهوتأديبهتربيتهوحسن،إياهومحبته،لهرحمتهإظهار

خاصنعلىوالدلالةوتعظيمهت!ثمريفهيريدوهوخليلأعبادهمنعبذاسمى

.،عندهحاله

والعربية،التبنيعلىالولداتخاذبينفرقالقياصفيلي!5:أيضتاويقولون

نأكماأحببماا،سماءفييحكموالثه،والحبةالرلايةعلىالحليلاتخاذوبين

المصلحةأقدارعلىا،سماءؤضعتدامماأحب...بماالمعانيفييحكمأقله

اصلحكانفربما،الأممطباثعفيالرصول،اوالنىأيأبقابلماقدروعلى

يخلقهأو،ترجمانبلايخاطبهأو،خليلايتخ!هأو،فهيتباهأن:وآمنهاالأمور

ذلكغيرالمصلحةكانتوربما،وعقيمعاقربينمنيخرجهاو،ذكرغيرمن

كله.

فيمئانسميهأنوأمرناسختا،نسميهأنونهاناجواذاذستفيةأنقفبتناوكما

رفيقا...نميهأنونهانارحيتانميهأنيوأمرنامسلقا،نسمهأنونهانا

ذلكولعلوكثرنها،العادةفدرعلىوننفلتئغدهانماواحد،كلههذاوقباص

كلامفيشائعاكاناذ،داسماعيلوشعيبهود.وصالحدينفيشانغاكانكله

.6ل!انكارهذلكإثباتفيالعرب

الثه(ابن)أنهالمسيحعلىالنصارىإطلاقيجيزونمنحججإيرادبعدثانتا:

التيوالإنجييةالتوراتيةالنصرصصردوبعد،والاصطفاءوالرحمةالتبنيعلى

أبوي!نقضكلههذابعد،والمسيحوسليمانيعقوبعلى(البنوة)لفظفيها

:وجوهعدةمنالرأيهذاويبطلالحججهذهعثمان
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"لقدكلالعتابنقدفهالمسلمينعلما،جهود66!ا

يكونأننجيزلاف!نا-الثهرحمك-نحنوأما):قائلأيعرضه:الأولالوجه

جهلذلكتجويزأنونرى،التبنيجهةمنولاالولادةجهةمنلا،ولدلثه

ليوسف،جذايكونأنلجازليعقوبأبايكرنأنجازلولأنهكبير؟لهاثمعظيم

فيماكلةيوهمولا،نسئايوجبلاذلكوكان-وإناجذايكونأنجازولو

عتايكونأنلجاز-بهاءمنمجطولا-.!منينقص!ولا،الوجوهبعض
نأجاز،أنجاوالتأديبوالمحبةالمرحمةعطم!جلنسميهأنجازإنلأنه،وخالا

صاحتالهمجدأنولجاز،أخاوالتسويدوالئفضيلالتعظيمجهةمنآخريسميه

.الإنسانقلثروجمغزالثهعظمةيعرفلاقنإلايجؤزهلاماوهذا،وصديفا

علىالتوفرفيقذيىهمنؤؤضتغ،غبدهتوقيىفينفسهابتذلمنبحكي!وليس

منوتأتي،نفسئاإلىتسيءبانعبدكإلىتخنأنالحكمةمنوليس،غيره

عليهتجززمنإلهيتهويعرفاللهيحمدولم،مجبمابتضيغمجبلافاالفضل

.العبادومقاربةالخلقومناسبةالبثعرصفات

لايكونأناما:أمرينأحدمنداكرامهعبدهرفعفيالمولىيخلوفلاوبعد،

العظمةمعءؤقاز؟قالزاذلكعلىيكرنأو،نفسهبهوانالاكرامتهعلىيقدر

فهذانفسهقدنرينئثمصنبأنالاغير.زفععلىيقدرلاكانداذاالبهاء،وتمام

منوالحطنفنهابتذالفأثرقادزاذلكعلىكاننان،الثزعوضيقالعجزهو

."منفئانجلالهجلالثهعلىوالوجهان،يحتمللاالذيالجهلهوفهذاضرفه

منالكريمالقرآنحكاهماإلىرائعةالتفاتةالجاحظفيهيلتفت:الثانيالوجه

:فيقولإ،افيالماندةأ!ؤأجمؤفرآدئ!أثتؤأتخنأ:والنصارىاليهردقرل

وتعالىتباركافهأنوذلكمذهي:وصوابقوليصحةبهتعرفونآخراووجه

يكريكانأبلامإن5:اشرائيلبنيعلىيمن6لزلآفيماكانقدأنهغيئلر

افه،أبناءنحن:قالواإذعليهمغضبكانئتا،يكريأبناءدانكم،وابني

ولاصيما؟!الحبةوكمالا!رامتماممنوهذاانجةالثهابنابنيكونلافكيف

.بكريأبناءإصرانبلبنر:التوراةفيقالكانإن

افهاسشعظمكيفالثهبناتالملائكةأنزعمتحينماالعربأنتعلموأنت

الملائكةتجعللمالعربأنيعلمكانهـان-اهلهعلىوغفيبآؤقترةذلكتعالى
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قدالثهيكونأن-ذلكمع-مجوزفكيف-الضاحبةواتخاذالرلادةعلىبنات

وأنابنهغزئزاوأنابنهصليمانوأنابنهيعقرببأنذلكقبلعبادهيخبركان

آخقز:الإنسان،صفاتهمنأبؤةلهيكونأنمنأعظمتعالىفالته؟!ابنهعيى

أنسابه.منتعالىالثهنجرةتكونأنمن

النصارىاليهااصتندالتيالنقليةالثحواهدالجاخظفيهيدحض:الثالثالوجه

لجوإزالموهمةالألفاظأنالجاحظويؤكد،الثهبنوةإلىالمسيحنسب!تهمتجويزفي

ودلل،الترجمةأخطاءدالىالكلامبرجوهالقرممعرفةقلةإلىترجعالنبةهذه

بهامراذايكونأنأنفسهمهمي!نكرونألفاظاتوراتهمنصوصفيبأنهذالرأيه

،الجئاروبالزخل،اكلةبالنارالرلثلثتئةالتيا،لفاظمثل،الحقيقيمعناها

...الولادةطفقمنكمألأالتيوبالمرأة،سئكرهمنافنتيهوبالكران

القرآنيةالآياتبعضترجمواإذاوالنصارىاليهردسيفعلهعماالجاحظويتساءل

ؤآلشتوممثأ:وتعالىسبحانهكقولهالحوادثومماثلةوالتجسيمللتث!بيهالموهمة

غييئ(غلىؤلئضتغأ:وجلعزوقوله،الزمر:67،أ!يتيييييهجقظيجمت

،أالناء:164،(تييمائومىآدلةؤخمتم!:جلالهنجلوقوله،أطه:93،

.الآياتمنوغيرها

الثهإلىأشياءنسبةفيبعضهمأخطأقدأنفسهمالعربأنالجاحظويبين

حينماالاعركخطأ،وال!نبريةالقرآنيةالنصوصفيتردولمبحلالهتليقلاتعالى

:قال

ئرهامفاالإلهبك!الأمررف!نعلبكهون

أخطأوقد،القدرةأوالنعمةبمعنى(اليد)هوالنصوضفيالراردفاللفظ

اليد.بدلاالكصباصتعمالاالشاعر

رأيمنالمعتزلةعليهمابرفضالمألةلهذهتناولهالجاحظيختنم:ثالتا

ب!طلاقعيىعلىالرلدلفظإطلاقيق!الذجما،النطامسئارابنإبرايم

والناصر،الرليوثلالحبيبمثلعند.الخليللأن؟إبراهيمعليالخليللفظ

خيل)الخلقأحدئ!تئيأنوجاز،صواءوالمحبةوالرلايةالحفةكانتولما
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بحضانة،ليستالتيالتربيةلمكان(ولذا)الخلقأحديسميانجاز(الرحمن

الرحم.منئثتقلاالتيالرحمةولمكان

قضيةفيرأيهيبينثمباتا،رفضئاالقياسوهذاالرأيهذاالجاحظيرفض

الثهصلواتإبراهيمانا:فيقولابراهيمعلى(الرحمنخليل)لفظإطلاق

الخلةلأن؟تعألىالثهوب!بينهكانتنخفةخليلآيكنفلمخليلاكانلانعليه

فيماذكرهعزالثهعنقئمئةذلكوأشباهوالتصافيوالصداقةوالحفطةوالإخاء

آغغوالخلة،الخلةفيداخلتانوالصداقةالإخاءأنعلى.عبادهوبينبينه

الثهأدخلهاالتيبالحفةخليلأإبراهيميبهونأنومجوز،الحاقينوأخمنالاصنتيني

ظاهزقربئربهوبينبينهنحلةخليلآيكونانوبينهذاوبين،ومالهنفطعلى

أحدنح!فهلماخحلالآلعالىالنهفهاخ!ل!إبراهحمأنوذلك،واضحويؤن

،.وخفل!الإلهيللأمرتنفيدأابنهذبحغلىدهاقدامه،النارفيالاهلعدييم7تقيله

فيأبويهمنواليراءةقومهوبعداوة،والإيثاروالمراساة(لضيافةقي!هعلى

فصار،رلمحهومسقطدأر،غيرظأ!الهجرتترمهوفرفي،ممأنهمأوبعدحبانهمأ

لدته-فيوخليلا!هفيمختلآالثدافدلهذه

من!!ليليكلوتاالةعالى!الللبيل5الحربأك!لامفيسواءوالمخنلوالخليل

هرتا:جمدحوموسلمىلي.بنزهيىقرلالحلةمنيكرنكماالحلة

حرآولاماليعاجزلا:يغولمسألةيؤمخليلأتاهو)ن

ويبسطالمسألةيوميأتيسائلآفقيرايكونوصديقهخليلهبأنيمدحهلاوهو

منلاوالاختلالالحلةمنالموضعهذافيالخليلدهانما،والعطيةللصدقةيده

نفسه،إلىاللهأضافهمختلآالثهفيصارحين!إبراهيموكان،والخلالالحئة

بينمن(اللهخليل)فسماه،أولياثهسائرعنبذلكومئزه،أقضقهوأبانه

أهل)مكةوأهل،البيوتجميعبينمن(الثهبيتأالكعبةسمىكماالأنبياء

جميعأبينمن(اللهناقة)!صالحناقةوسمى،البلدانجميعبينمن(الثه

كما،وعقابوثوابوشرخيرمنتعالىالثهعطمهشيءكلوهكذاالنرق...

الله(كتاب)للقرآنقالوكما،خريهوفيالثهناروفيالثهلعنةفيدعه:قالوا
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دكزةعزالثهرحمة-لحمزةقيلالمثالهذاوعلى،(افه)شهروللمحرم

تعالى.(الئهسيف)-عليهفهرحمة-ولخالد؟الثهأصد)-عليهورضوانه

خليلإبراهيتمإنيقالكما)براهيتمخليلالثةأنيجوزلا:هذاقياسناوفي

بهذاقذمهافهكانإذالأنبياءجميععلىلقذمو.تنمفكيف:قائلقالف!نافإ،

وحالهعملهمناش!تقالاسمهذاان:قلنا؟!مثلهلأحدلي!الذيالاصم

ئقلولم،(فهروح)لعبىوقيل،(فهكلبم)!ملموسىفبلوقد.وصقه

مرجةأرفع!محمدكاندان-عليهماافهصلوات-لهمدولالإبراهيمذلك

موصوكلمالملائكةألنةعلىاللاآعليهمالأنبياءكفمتعالىالثهلأنم!نهم؟

جمئاالخلقخلقفهولأن،(طهكل!يم)لهقيلالعلةفلهذ.،الملائكةكلمكما

عيهأخزىماعلىالناءآأرحافيالرجالئط!قذتبأنوحواءآدمبعد

مجرىغيرعلىوجتاروخامريمرحمفيوخفق،اللنياوطباعالعالمئزكيعث

.(طهروح)!لحيىقيلالحاصةفلهذ."المنححةعليهوماالعادة

نيفيبعينهاالحصلةتلكتكونولاثريفةضئئةنيفييكرنأنمجوزوقد

وكنلك،الآخرفيليستثريفةخصالالنيذلكفيويكون8عنهثرجةارفع

عل!هماوالضبزوتعافذفنابزهمافبخبنآبزالطلهلكونكالرجل-كلنصحمع

لاأخرويكرن،الإنفاقعلىيقدرلاوففبرالجهادعلىبفدرلاأغزغ!وهو

،والإنفاقبالجهادهنافأطاع،صتويوخفقكثيرمالذووعولهأئمولالهأقي

،."عليهماوالصيروالديهببرذلكوأطاع

ماكليكتبولمعنلهماكليعرض!أله(لجاحظيؤكدكلامهنهايةوفي

منعليهوخوقاالمللمنقارثهعلىاضفاقاالمسألةهذهحولذهنهفييدور

خمنوئهكئزتأصنئهدبتلاذ،ئشغ!تخزكاذاوالكلاأ":يقول3الئآ

جمغفيالقوليئنطلكانالمسنمعوئذازاةالفارىفلآلةولولاطزفه،وائنذت

)؟(.،للكتابوآختبئللدليللآلئميغزضنما

أنينبغيفما،الصدرولرحالنليليث!فيبماأتىفقد،الجاحظاللهرحم

محظمالجبارعدالقاضينقلوقدهنا،115:هـ79للجاحظانصارىعليالرد:يراجع()1

.ا،؟ا:5601/والعدلالتوحيدابوابفيالمغني:أيراجعحرئانقلاالجاخظكلام
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ذلككانولوحتى(الثهابن)بأنه!الم!يحيتفقبفرصةللضصارىتترك

.كبيراعلؤاالظالمونيقرلعماالعظيمالثهوتعالى،الجازسبيلعلى

ب!،،

في،تعالىدثهالمزعومةالمسيحبنوةعنالفرعهذا-الثهمجمد-ينتهيبهذا

هذاوهوالأعمالإطارفي،النصارىعقاثدنقضتتناولمتتاليةفروععدةإطار

الجديد.العهل!مقل!نقدالمخصصالمبحث

الرابعالفرلح

الفصوم!خلالمقالقفليقعقيدةنقض

مثفثين،مث!ركينليسواوأنهمالتوحيدأهلفيأنهمالنصارىيذعي

واحدةذاتوجودبل،ثلاثةآلهةابعني.-وجودلا.عدهمالتثليثأنويزعمون

ثلاثةبآلهةيعزفونالعقيدةلهذهغرضهمفيتجدهمهذاومع.الأقانيمفئئ!تي

طبيعة)عنوانفتحت،يثعرونلاوهموالبملوالذاتالجوهرفيمتاوية

فيمتساويةأقانيمثلائةوهو،واحدالثه):المقدصالكتابقاموسيقول(الثه

الروحواثه،الابنوالئه،الآبافه(1341/كر2891،2/)متالجوهر

.القدص

والابن(.2؟/،33/6مز)الابنبواصطةالعالمينخلقالذيهرفالآب

غبروالحباة.القل!تئطفزالذيهوالفدصوالروح.بهآوفاالفداةيهـلئمالذيهر

تظهرولاالسواء،علىالإلهيةالأعمالجمغفيمغاي!ث!تركرنالثلاثةالأقافيأن

الجديد،العهدفيتظهركماالقديمالعهدفيالوضوحكلواضحةال!ليثعفبدة

مزقابل)الخ(...الفهروح)و(الله)ذكرحيث،اأتكفيالتثليثإلىأضيروقد

أيوفيالكلمةتقاب!ر8،أمثالأفيالمتجليةالإلهةوالحكمة(3و11/يو،336/

كلعلىالإلهيةالصفاتودطتق،اللاهرتفيالثانيالأقنرمإلىديروهي\(

!)1(،،بمفرده:أيأحدتهعلىالثلائةالأقانيمهذهمنأقنوم

علىبالردودحضها،الزائفةالعقيدةهذهبنقضعلمائنااهتمامكانخامن

)801-1هـ70المفدصالكتابفامرص(1)
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وبمعارضتها،ناحيةمنالباطلةالعقيدةهذهعلىبهايستشهدونالتيالضوص

وانفرادهوتعالىتباركالثهوحدانيةتزكد،والجديدالقديمالعهدينمننجصرص

التاليين:الجانبينفيسأعرضهماوهذا،بالألرهية

الأولاالجانب.

التنليثلعقيدةبهايممتشهدونالتيالنصوكلعلىالرد

عقيدتهمبصحةثاهدةأنهايزعمونوانجيليةتوراتيةبنصوصالقومتمسك

أولآ،التوراتي.النضعنبالحديث-يقضيالزتيبمنطقأنومع،التثليثفي

إنجيلختامفيالمذكررالنصعنأيوببنالحسنذكرهبماسيبدأالباحثأنإلا

القضية:هذهفيالأولوثاهذهمالقومئغتمذلأنه،متى

91،:28/أمتمتىانجيلنحتاماست!ثمهادهم()1

نحبواحدةعننسألكمأ:التثليثبثمانالنصارىمخاطتاأيربابنيقول

ترجعالتي-الأقانيمالثلاثةعبادةبنوضعتمرهماآصئلبها:تخبروناأن

وتن3أخذتمو.أينومن؟هوما-اللاهوتوهوواحدجرهرإلىبزعمكم

تذعونهللمسيحقولوأ!ي؟بهئتئآنجيوأي؟ئزككتابأيوفي3بهأقزكثم

عليهالمسيحعنالتلميذقىقولعلىالاذلكفيأمركمبنيتموهل؟فيه

باصمالناصقغتدوااذهبوا):يفارقهمأنأرادحيث-لتلاميذهقالأنهالسلام

.؟"القدصورو!والابنالآب

نأالىفيهذهبيكونأن-صحي!خاكانان-مع!ناهمجتملكلاآوهذا

الميح،نبيهوبركة؟افهبركاتلهمتجتمعأن:الألفاظهذهاجتماعمنالمقمود

.)؟(والرصلالأنبباءبهابؤبدالني،الفدسروحوبركة

القديسفلانصلاة:قلتم"بلبعضتغضكم-الدعاءأردتمإذانراكموقد

فلاناسم:،أيفتادعائكمفيأوتقرلرنالدعاء:الصلاةومعنيمعك.تكرن

ةاقئؤأآلذصنكايها!:وتعالىتباركافهقالوكما،أموركعلىيعينكالني

الذيالمضا!لبكونمااقربالاحثذكر.وما،كثرأفاالألفاظمضطربالمبوعانص(1)

اعلم.رفه،ايوبابنيريد.
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طاعتهيقرن،النساء:95،أ(ينكزآلأقيؤاؤليآلرفموكؤاطيغوأآلتةأطيغوأ

؟!.آلهةجميغاإنهمفلذلك:أفنقولا،المسلمينمنالأمروأولينيهبطاعة

يكنلمإن-التأويلبغيرعل!الوقوفعنيدقةمعتىلهيكونأنيجرزوقد

خكمتمقيتم،بهأعلمهوماإلىفيهذهب!المسيحيكرناو-قلناهمامعناه

لهاوجعلتم،آلهةصارتالثهإلىأضافهاتئاالأسماءهذهأنإلىذهببأنه

مااعثتخزكموكيف؟!ضخصوهوبعينهاقنوممنهااصملكل:اقانيم

؟ا.يصحلاالذيبالتأهـللالثهمعاشركتبره

بأن-ضرورة-تعزفواأنمنفلابدبذاتهأقنومكلأقانيمبثلالةقلتملراذا

المسيح:فييقرلونكما-بذلانهمبفردحكيمعالمبصيرحيسميعمنهااقنومكل

فهمعآخذورلئوففاائلذينالأقئوتئن!خذتج-فثركب!!ييهكلعنعنجالىإنه

روحوروحه-المسبعوهي-!لمةفحكته،حىحكيم!هفهجهةمن

ض!:لأفهكثرر؟،*"!عيطهطأقهسقيلاةعقلا(21!لفيأثوهاظنه-المقدس

ثه!---ءقال!صير.حىسيمعليمحكليم

ء8؟!أ!ول)!كهـي!كه!و(!ن!رضة!ههـعم)3،

اصتقبالهمفأختن"ابرأهيمالىجاءوانفرثلاثةانفيكحلخصطريلةقصة

غلكووشربوافكلواوالرابآالطعالهموقذم،وقادتهموكرملهموسجد

..."لإبراهيماللهوتجلىاالكلألب:بقولايدأوالنصانصرفوا...فمبالماء،أرجلهم

عنفيهبماويهتم،الثشيعوالضلالالبلاءمنآياتالنصفيحزمابنيرى

وسجداليهمفاصرع،الئقزالثلاثةرأىوأنه،لابراهيمتجلى-قعالى-الثهأن)

بلابعينهال!ليثهرفهذاالثههمالثلاثةأولئككانف!نبالعبردية.وخاطبهم

يهربونوالنصارىثلاثةبثئخوصإخبارلأنه؟التثليثمنأضدهوبل،كلفة

فيالقضيةبهذهالاحتجاجالنصاركاكتببعضفيرأيتوقد.التشخيصمن

،)"(،الفضيحةغايةفي-ترىكما-وهذا،التثليثإثبات

العلم:صفتيإلىليرايربابن،نأصربالاحثأثنهرما(صنةوهذ.)الأصلفي()1

.والجاة

الابقة.المهمرشةفيكماأصربرالنه،بالإفراد(ئلها)الأعلفي)2(

ييراتجصرف351-2035/الصحيحالجواب)3(

.اخرىنواحمنالقصةهذهعلىحزمابنتعيبذكرصقرتد،1156/الفصل)4(
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الفانيالجانب

وجلعزاللهوحدانيلأتثبقواثجيليةتوراتيلأنصوم!

الناطقةالنصوصبعضعلماؤنارصدالابقةالثصوصمعارضتهمفي

وتنقسم.الباطلةالتثليثلعقيدةتماقاوالمناقضة،وتعالىصبحانهالثهبوحدانية

مباشرةتصرحالتيبال!نصوصمنهاالأوليتعلق:قسمينإلىالنصوصهذه

التثليثعقيدةإبطالمنهايستشجالتيبالنصوصالآخرويتعلق،الثهبترحيد

مباشر:غيىبطريق

صرمة4لتوحيدباناطقةنصوم!4أولأ

السابعالقرقنهايةحتى-القديةالحركةكتبمنكتابيخلويكادلا

الدينضهابولعلالإطار.هذافينصوصعدةأونصإيرادمن-الهجري

إطارفيووضعهصابقرهقالهماجمعأنهاذ،لهااستيعائاكثرهمكانالفرافي

للعالمالخالقالأزليتعالىثه:النصارىيقولا:فيهايقولجميلةمناثة

)فقد،نعمقالرا:ف!ن3لاأمواحدالهأهو:لهمفيقالآدآ.فيللروحوالنافخ

دينهم:أصلهيالتيالأمانةفيلأن،الثمانيةوالصلو(تبا،مانة)1(كفروا(

يسوعالواحدالإلهبالربونؤمن،الكلالواحد.ضابطالآببالنهنؤمن"

بروحونزمنضيء،كلوخلقالعوالملألمتتبيد.الذي-الخلقإلهالميح

بن!هلبلاتبمجدونكالملانكة5النوآ:صلاةفيويفرأون،..الحيالواحدالفدس

القدصوروحالانجتداء،فينطيزكوابنك)2(،)تزل(لملأنكالآبأيهامثثة

أزلية،)3(أآلهة،بثلاثةصرحواضد،واحدثالوث،الكرامةفيصاويك

.يث!عرونلاوهمباربعةيقولون،منهميمرعيمىآدمبنىمنوانان

تعالىالنهقالأفقد،التوراةأما.والإنجيلبالتوراةكفروا)5(.لاقالرا:وإن

ومنها:،3،-0/22أخر،غيريالهلكتكنفلا،إلهكأنا):!لموصى

اباحث.منوالتصنويب(وكنروا):الأعلفي()1

مبي.خطاولعله(تزللما:الأصلفي)2(

.ابقبهاكيماباخهمنفطتبعدونجماخاالمعقوفتينبينما)3(

واحئا.الأزليالالهيى:تالوا!إن:يتصد(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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6بريووأسثمئم،وأحييأميتأناغيىي.معيوليىوحديالثهأنااننىاعلم)

بالتوحيدوالتصريح.32،92/أتث،يديمنأحدي!نجوولا،آشئقي،:أيأ

،117-19116/الراحد،فهالا2صالاا:متىانجيلوفي،التوراةفيكثير

الحياةان،الهي:فوقالىبصرهزفعوقدالمسيحقال5يوحناإنجيلوفي

)؟،."الميحأرسلتالذكلاالحقالواحدأنكعلمواإذاللناسئحبالدائمة

الإطالة.خوفتركهالإنجيلفيكثيروهو

عيئهيالتي-بامانتهمداما،بصلواقهم:اما:التقديزفنعليكفرةفهم

.)2"بكنببمأو-الخبانة

ثونالنقطةهذ.مغاثرةيمكنولا،القرافيجمعهاالتىالنصوصهيهذ.

أثدمنفهو،المضمارهنا،فيأيوببنالحننرصد.الذيالنصعندالترقف

وضنالميحبهانم!ئلثالتىالرحدانيةعلىدلالةوكثرهاوضوخاالنصوص

الثميطانبتجربةيسمونهعماالانجيلفيالمهورةالقصةففيبالنراجذ.عليها

ه:الكاثوليكيالنصيقولكمأ-بالمسيحمضىإبلشىأن حبلإلىللميح

ليجئتأنكلههذأأعطيك:لهوقالوفجذهاالدفباممالكجمغوأزا:عالا

ت!جد،ألهكللرب:عكوب،ته،ضيطانيااذهب:يوعللهضألصاجذا-

-0،1-9،لمارشه!هيمد!حلهولمح!

قىكون!وح!ععهالتصوصعنمجدموعةضمنانصنذاسد.!!بقاين

في2لتوحيدعق!ةئ!ئوعلىو!حةدلالةبدلوهر)3.جيءعالبهاضه

النوحبدإلىالادعاماا!وثط،بها!المسيعونمكالفدبمةالنصوص

،)"(وأسليثوالوكيهثنركشوانبكلمنالحالص

خا8ستتم!كلتثلي!عقيدةتنفينصوكل4ثانيا

نأ-شططأوتكلفدون-منهاليتنبطقصرصعدةولأحزآابنتوقف

وئزاةباطلزغثمواحدةوضيقةواحدالهالثلاتةالآلهةالطمنالقوآيزعمهما

عض:

أنتبعرفوكان:الأبديةالجاةهيوهنه5-:البروناتيةانخةفيكما-الحاليالنص()1

.17،3/أبو،ارصنهالذيالمبح!بوعوحدكالحففيالإله

.292-هـ192النهاخرةالأجربة)2(

.2435/الصححالجراب:يراجع)3(

صوهـ97مجيبنلنصرالايمانيةانصجة:اتوجدعلىالدالةالنصرصفييراجع)4(

وغيرهما....97هـ77:للجعنريانصارىعلىالرد5124
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افه:كينعنومجلسالسماءالىيقبضالرب11(

أوهوالمعنىهذايفيد161/91،مرضإنجيلفينصعندحزمابنتوقف

كلمهموبعدما)-:الكاثوليكيةفيكما-مرقىيقرل51،.24/لوفيأيضتا

السماءإلىفيفن،:حزمابنوعند،ارتفع:البىوتستانتيةأفيرفعيوعالرب

\،افهيمينعنوجل!

!اتغخمثهذاإن-ئمتبفنرث:أحمقضركهذا5:قائلآعمدأبريعقب

إ.اتعالىثهيميئعنيجلىورب

آسشيمينهعنالمعقودلأن؟الثانيمنأتجلالواحددالهان.بىبإنهذان

.)!(،الخذلانمنباثهونعرذ،ضكبلااليينعلىالمقيذمنمرتبة

ا!وهرافيمنساوونالئلاثةالآلهةأنبزعمونالنصارىان:يقولأن-!بد

ثرجنهوارنفاعالإفننيأحدئمئز-واضحهوكما-يفيدالنصوهنا،والعمل

الباطلة.ال!ليثلعقيدةمناقضفهذا،الآخرعن

منظارتحت-النصهذامنيلتاة-عفيلتهمفيضعمجسبنفصرأما

الثلي-والأقنومالكلمةوهو-الميحفهيعكلوناف!ونمالها!ع!ءالحقلةلاناقثة

الأحباءالدينالفبامةبوآبأنيئم،أيهيمينعنوجلسالماءالى!يعجذ

الخلائق.بينويقضيوالأموات

للقضلأيأللحكومةالحاؤهذاكانإذا):فيقوليجىبننصريناقث!هم

فيه-ئثتذلافاثموهو-أبيهيمينعنالقاعد،الدينيوم،الناسبينوالقضاء

وببنه،ثهببنقضلئمفقد،الربوبيةبهافنؤنجة،الأرضفيكانالذكطالجسدهو

بمبنعنأحدمما،منبابتننضخصنئن-ال!ماءفيباجنماعها-ؤبغضثنمو.

الكلمةوهي-الألرهيةمنخالتاكاندان.تعالىبفهوكفرشركوهذا،صاحبه

التيالربوبيةحكمعنهزالفقد-منهبدآتكماتعالىافهالىعادتوقد

)2(.لماها"تنحلرنه

؟/803.)1(الفصل

.هـ125الإيمايةانص!حة)2(
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:القدصالروحشثلمنئغقزولا،الابنصتحثلمنئئقر)2(

بينيفصلالنصفهذا،والابنالآببينفصلقدالابقال!نصكلانإذا

وهو-121،15/لوقا)نجيلفيحزآابنرصدهوقد،القدسوالروحالابن

قالقنكلا:النصيقرل03(-إذ:3/28مر،123132/أمتفيأيفتا

على،كلمةقالمن:متىأفيتجذفمنواما،لهئعقرالإنسانابنعلىكلمة

.،خرة،ا13فيولاالدنياهذهفيلا:متىأزادلهئعقزفلنالقدصالروح

لأن؟كافيلقولهمإبطالهذا):حزمابنيقولالنصعلىالجميلتعقيبهفي

المسيحكلاآونص،نفهالقدسروغ!هوالأقذارهزلاهعندالإفانابن

لمنئغفرلاوالآخرسبهلمنئئقزأحدهما،متنايرانشيئانأنهمايبينهاهنا

فليسالإنسانابنهوالميحكانف!ن:جملةللأضكالدافغبيانوهذا،صئه

ابنهوفليسالقدسروحهوكانوان-كلامهبنص-أصلاالقدصروحهو

المسيحكذبفقدالقدصبىروحهوالإنسانابنكانولننأيفئا.كذلثاالإنسان

هذاوفي-سبهلمنيغفرلاوالآخرسبهلمنيغفرأحلممابحعل-بي!نهماقزقإذ

.")؟(كفاية

أببه:جضنيفيالولد)3(

انجيلفيالموضعلهذابرصدهوالابنالآببينالفصلإلىحزمابنبنايعرد

أحدرآهمافهإنا-:الكاثوليكيللنصوففا-يقولالذي11/18،يوحنا

هو،أبيهجخرفي:حزمابنأعندالآبجضننفيالذيالرحيدالابن،قط

."عنهآخبزالذي

-حزمانجنيرىفيما-الإقراز-النصهنماعلىبناء-النصارىعلييجب

فصغ-،نفهحجرفياللهيكرنأنالممتنعالهالمنلأن؟الأبنجزأالولدبأن

لاوهم.الأبغيىهو-الأناجيلنضوصعلى-عندهمالابنأن-ضرورة

هذاوكلواحد.ضيءعندهمالأبهرأخرىمواضعفيبل،هذاعلىيثبتون

بلاكذبفكلها،الأخرىنكدثمنهاقضبةوكل،أناجبلهمفيعلبطمنصوص

)2(.،الخذلانمنبالثهونعوذ،شك

1/311-312.الفصل)1(

يير.تجصرف1316/الفصل)2(
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رندكط:اتنبئويوحنايعقوبامفصة)4(

فيويسارهالمسيحيمينعنابناهايجلىأنتطلبالمسيحإلىالمرأةجاءت

دثهحقالأمورجمغفيالفصلوبأنالأمر،هذايملكلابأنهفاعتنر،ملكوته

)1،.وخدهتعالى

الأقانيبمأنمنالنصارىعليهمايخالفالموضعهذابأنحزمابنويعقب

غيراالمسيحأنتثيدفيواضحفالنص،والعملالجوهرفيمتساويةالثلاثة

ضعيف،والآخرقوياحدهما،متغايراناثنانفهما،الهوكلاهما،الأب

ؤقحتقنإلااحدتقريبعلىقدرةلهليى-إلهانارهب!قم-،المسيحأيماألأنه

.)3(،أبايسمونهالذيذلكله

!،،

دهابطاله،الشليثنفيحزآابنمنهااستنتجالتيالنصوصمعالجولةبهذه

الفرعوهر،النصوصخلالمنالباطلةالعقيدةهذهنقضعنالفرعهن!اينتهي

منالهرفة:النصرانيةالعقائدلتقفيىئكزشةكانتالتيالفروعخاتمةيمثلالذي

تثلي!ثوادعاء،دثهبنوتهوادعاء،فيهوئخثدهبهالثهواتحاد،المسيحتأليه

الإلهية.الذاتفيالأقانيم

ضفآاذعاؤهمالهرفةال!نصرانيةالعقيدةأركانمنت!بقىقديكونبهذا

الادعاءهذانقضفيالأكارمعلماثناجهودعرضقبلولكن،!المسيح

بث!ريةعلىالدالةالنصوصرصدفيجهودهملعرضقليلآالتوقفمنلابد

هذهلتكون،ورسالتهنبوتهعلىالدالةوالأخرىجهةمنوعبوديته!المسيح

على-وقداصتهابصحتهايؤمنونالتي-القومكتبمنإضافئادليلأالنصوص

منلازبديانجيمنكانالطلبان0135:04/مروفي،0/20:2،23أمتيراجع()1

لهذاتبربرهاعلىللوفرفالكاثوليهةالنخةمن29ص(4)هاث!هـلراجع،امهحا

الضصين.بينالاخلات

عدةابيكتاب:يراجع،نخصراع!وال!تعقيبالضالخزرجينقلوقد15925/الفصل)2(

جملةضمنالنصهذابرداكتفىفقدايوببنالحناما1520-151صالخزرجي

2.355/الصححالجراب:يراجع،الويةدعرىونقفيالمجعلريةعلىالدالةالنصرص

هـ013.الإيمالةالنصجة:يراجعحرئا،نقلا-كالعادة-يحصبننصرعنهنقلوقد
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فيه،وتجسدهبهتعالىاللهاتحادوزعمهم،المسيحتأليهفيعقائدهمبطلان

الباطلة.عقاثدهممنوغيرها

!،،

الخاس!الفكم

النصوم!خطولمقللهوعبوديتهالمشئبشريةإثباق

المطالبفيالمبثوثةلنظائرهامكفلةالمطلبهذافيستذكرالتيتعد.النصوص

وبنوتهبهالثهواتحادالمسيحألوهيةتنفيالتيالنصوصانإذ،السابقةالأربعة

دئهألكاملةوعبرديتهالمسيحلريةتثبت-الأمرحقيقةفي-هيالآلهةوتئليثلثه

ت!نفيتعالمما،دثهوعبوديتهالمسيحب!ثريةثبتتالتيالنصوصقأنكماوجل.عز

هنامن.الباطلةوالنبوةالزاثفةالاتحادعقيدةتنفيكما،المزعومةألوهيتهبدورها

ب!ثباتعليهاتعقيبهمفيعلماؤنااهتمالتيالنصوصعلىالمطلبهذاسيقتصر

يكادلاكئيرةنصرص-الواقعفي-وهي،مختلفةجوانبمن!المسيحبث!رية

من-الهجريالسابعالقرننهايةحتى-النقديةالحركةكتبمنكتابيخلو

الأكبربالاهتمامحطبالتيال!نصوصبذكرالباحثسيكتفي،لذا،أحدها

ومميزافريذاعليهاالتعقيبيكونالتيبالنصوصوكذلك،علمائناجانبمن

ثإقبة.نظرةوذا

عليهتغضهملقضلبلالبشر،منبغير.تاويهنصوص:الأولالجانب

أحيائا

مامنها،ليستنبطمتفرقةنصوصعدةبينحزمابنيربطالمعهودةببىاعته()1

الذي17(-3/16أمتفيماعنديترقفحزمابننجدوهنا،إليهيرمي

هذابينحزمابنيربطثم،القدسروحمن!المسيحامتلاءعنيتحدث

،القدسروحمنأيضتاالمعمدانيوحناامتلاءعن1،15/ألوفيماوبينالنص

الأخرىهي-أليصاباتواصمها-هذايوحناأمامتلاءعن1،51/ألوفيوما

.القدسروحمن
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كلوبينالمسيحبينفرقلاأنه-ببعضهاالنصوصربطبعد-حزمابنيرى

)؟(.عليهمالهفضللاوأنه،وأمهيوحنامن

بالألوهية-وأمهليوحنايقرونلاالنصارىكانإذايقرلي:أنيريدوكانه

فلماذا،دثهوالعبوديةالثريةلهماويثبتون-القدسالروحمنامتلافهمارغم

روحمنالامتلاءفيوأمهليرحنامسلواتهرغمإلهيتهوزعمواالمسيحفيخالفوا

!!3الفدس

علماءناف!نللبثر،مساوئاالمسيحتجعلالسابقةالنصوصكانت!اذا)2(

منزلتهمولغلىالميحعلىالبثربعضئقضئلأخرىنصوصئارصدواقد

.:منهأزفغوثرجةمرتبةإلىومكانتهم

7/33،34-ولر91-11/18أمتفيجاءماعنديترقفحزمابنفهذا

حينفي-بالجنوناتهبوهحتى-يشربولايثللاكانالمعمدانيوحناأنمن

عنوجلعزالثهآعاهقن"أنمحمدأبوويرى.ويشربيكلكانالمسيحأن

ا!لعنئغيهلمقنعبىثرجتهؤزقغفيلالهفقدالناسمنوالثئزلبالأكل

)2".،هذاغلىضكبلاالميحمنأفضلفيحعص؟منهموال!ثرب

-سحنايدعلىللتعميدالمغاحتاجمسألةعديترقفايوببنالحسنوهذا

22،.-12وللر،19:11/مر،313:17/أمتالغرضلهناإليهوذهابه

يكعموديةأمرهتكميلإلىاحتاج!الميحوجدناقد5:أيوبابنيقول

القاصدبدونالمقصردمرتبةفليى،الاهوصالهلذلكاليهفار،لهبحي

المسيح-الىأرصتلالمعمدانييحييإن5:إنجيلهفيالتلميذلوقاوقال.الراغب

جرابفكالط3غيركنترقعأو،يجيءالذيذلكأفت:وصأله-غمذهأنبعد

أيأوزمنى،ئئصيررنغثيانمنترونبمافآخيزوهازحغو!أنلرصلهالميح

"أمريفيتزفيأوىتثتزلألتنفطوبى،يسمعونوصئم،ينهضون،مرضى

.11/2،6:متفيأيفئاوهر،7/18:23ألر

شهدماثم،وجلعزافهعندقدئر؟وجلالةتخفهمع-يحصفبرجدنا:قال

.1/267الفصل:يراجع)1(

.1281/:الابقالمرجع)2(
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فيهشتلثقد-11،11/أمتم!ثلهعنالنساءقامتماأنه-منلىالم!يحبه

ممابثيءلهالمسيحجوابمنتكنلمثم،ضأنهعنيألىأنإلىافاحتاج

ثريعةفيكما-شيءكلوخالقخالقكاني:قالولا،الربوبيةمن!مفون

ذكرمماكثرقولهمنكانولاوالاغترار.امرهفيالغلطأمن،حذربل-إيمانكم

الأنبياء.منكثيزمثلهاإلىصتتقالتيالآياتهذهمنبنبوتهاظهرهأنه

مع-ذكرهوأعلىقزطهتئاالميح،أيقصدالاهوضعهفيزاديحصرأياولاقالا:

مني،أقوىهو):قالأنإلا-حالهعنمسألهإلىوحاجتهأمرهفيتثككه

،3/16لر،1/7مر،3/11أمت"خفهقغمذآخلأنأصتحقلاوأنا

دونههوفيمنالخيرالرجليقولوقد،خالقيإنه:يقلولم،27،-126/يو

ماإنه5:يحصفيالمسيحقالكما،وخثوغالثهتواضغافيهمجميقالالذيمثل

.،مثلهعنالناءقامت

وقعالذكطأصلكموهو-المسيحفيوالنبواتالرصلبهأئثمافزكمقالا:

)؟(.غيىها،ثريعةلأنفنكموجعلتم-أيناؤكمعليه

شيتا:الآمرعنطةلابثرالميحانقؤكدفصوصالنلألي:الجانب

قاسقا-النصارىيسميهاكما-للميحالشيطانتجربةقصةتعد)1(

-الهجريالسابعالقرننهايةحتى-النقديةالحركةعلماءمنكثيربينثتركا

متىيقول،المزعومةألوهيتهونفي!المسيحبشريةعلىبهاالاصتدلالفي

ل!خزبةاالبزبإلىب!وعالروحسارثمأا.،:3:ا4/لوداوبراجع11:ا41/

الثسيطان،أالجزبمنهفدناجاع،حتىليلةيىأربعينيوقاأربعينفصام،إبليس

:مكتوبفاجابه:،أرغفةالحجارةهذهتصيرأنفمزالثهابنكثتإنله:وقال

بهفمضىالثه.فممنتخرجكلمةبكلبل،الإنسانمجياوحدهبا-فبزلي!

الثهابنكئتإن:لهوقالالهيكلشرفة.علىوأقامهالمقدصةالمدينةإلىإبلش

أيديهبمفعلى،بكملائكتهيوصي:مكترب.لأنه؟الأسفلإلىبنفكقآفتي

ئخربنلا:أيفتامك!توبةيسوعلهفقال،رخفلث!جرلضذتملئلايحملرنك

يراجع:،حرئاايرببنالحنكلاممج!بننصرنتلوقد،2323/الصححالجواب)1(

.29:هـ09الايمانجةالنصيحة
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الدفياممالكجميعوأراهجذاعال!جيلإلىإبيسبهمضىثم.إلهكالرب

:يوعلهفقال،ساجذاليتج!ؤتإنكلههذاأعطيك:لهوقالومجدها

تركهثمتعبد.وحدهواياهتسجدإلهكللرب:مكتوبلأنه،شيطانيااذهب

.،يخدمونهوأخذوامنهدنواقدبملاثكةوإذاإبليس

الباحثولكن)1(،تعقيبتافأشبعوهعلمائنامنكثيرانتباهالنصهذالفت

وتمحيصتا..دقةوالأكثراستيعاتاالأكثرفهو،حزآأبنقالهمابعرضسيكتفي

منها:بأطئميمعلمعجائبالفضلهذافي):الثهرحمهمحمدأبويقولي

جبلإلىمرة!المسيحقادابليسبأنعندهبم)2()الصادقين(إقرارأولها:

؟المقدصبيتصخرةاعلىإلىاخرىمرةوقاده،معهومضىلهوانقادقيني!

لهفانقادقادهيكونأنمنيخلوولا،قادهحيثلإبليسينقادإلانراهفما

رذلةمنزلةوالثهوهذه،الشيطانحكمتحتمنصرقاإلانراهفما؟سامغامطيغا

منالث!يطانيتخبطهمالذينالمصروعينمنزلةفهذه،كرقاقادهيكونأوجذا.

وما13بزعمهمإلهوابنإلهفكيف،المنزلتينكلتامنللأنبياءوحاضا،الم!

نعمته.عظيمعلىالثهونحمد،الهوسهذامنبأحمققطصئيئ

نأفي-الحفقى،أيعنيالئوممىهؤلاءعند-إبلشيطمعكيف:الأخرىالطامةثم

؟!اللاهوتروحفيمنلهيخضعأنوفي،ربهيعبدهأنوفي،خالقهلهيسجد

3).يعبدهأنإلىدىالههربهإبليسيدعوكيفأم

آبدةفهذه،المبلغهذاقطيبلغالموحمقهإبليسكفرأنلأقطعإنيوالثه

الدهر.

ومالكهاوخايقة،وخايقهاالدنياربأإبليسئتئيكيفآخر:عخمثثم

ين%غطيماعامتنا:تقولكمافهذه؟!الدنيازينةيمفكهأنفيلىالههد!الهها،ومالكه

سكنىخقهقنلسانإلابهاينطقلاالتيالوساوسهذهما؟!كتئزةخئز؟

النصيحة،2324/الصحيحالجوابفيايوببنالحنكلام:افالسلعلىيراجع()1

للقرافيالفاخرةوالأجربة،هـ51للقرطيوالإعلام،39-هـ29يحيبنلصعرالإيماية

الخ.2150000-هـ214

ولرقا.شمنكلأكلاميقصدحزمابنلأنأصوبوالنة،(الصادق):الأصلفي)2(
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شاءما؟ائصثليزهمولائويىذفئمئوكىبقوأضثتجصكافرغئارأو،المارستان

.كانالثه

اللاهوتف!نقلنا:،ابليسعنيوإلاه،وحدهالناصوتدعاإنماقالوا:فمان

إلهعندكموالمسيحواحذا،شيئاصاراأنهمابمعنى،تحدانعندكموالناسوت

)بليسودعاه،المسيحلهفانقاد،المسيحقادإبلي!إنهاها:قلتموقدمعبود،

لهوقالاللمسيحوقالالدنيا،بملكإبليسوقئاهله،والسجودعبادتهإلى

الناسوتخاطب)نماأنه:قولكموعلى.يسوعلهوقالليسرعقالأو،المسيح

نصفالدنيابزينةتئىدرانمايوع،ونصفالميحنصفدعاف!نما،وحده

ونصفكيف-هماالكذبوأهل-حالكلعلىوقىلرقاكذبفقد،المسيح

دعاإنماابليصأنويوجبهذا،منيمنع-لطىفيألتهماخدث-كلامهما

الأناجيلفييكنلمولو؟!كذافافعلاللهابنكنتإن:لهقاللأنه؟اللاهوت

الثهونحمد113جمةنظائرف!يهاولهفكيف،لكفىوحدهالأبخرالفصلهذاإلا

.)1(،السلامةعلى

النصفيماأنويبطو.المعهودةوقوتهالمعروفةمحدتهحزآابنتعقيبهذا

هرفها،القاسيالأسلوبهذاإلىوغيرهحزآابنالجأالذيهوكاذيبمن

إلىميلآكثرأصلوبإلمايلجأ-ال!نصهذاعلىتعقيبهفي-الجبارعبدالقاضي

الجهلمنفهذاا:قائلآالقارىيخاطبفهو،ونمرصهمالقرممنالسخرية

صومهم.فيحجتهم-زعمرا-وهر،أناجيلهمفيمكنوبأنهخئركثاالذي

فيويطمع،مكانإلىمكانمنوينقله،ويحصرهإلههيأسربثيطانسمعتفهل

النصارىوع!د،اليهوديحماريأخذأنيقدرلاوالثسيطان؟ايتعبدهانإلهه

.)2(آشرهوفثةفخفصهاققلثجاءأنإلىربهأخذقدأنه

التي،زبديابنىويوحنايعقربأمقصةأيضاالإطارهذافييدخل)2(

:0202/أمتملكوتهفيويسارهيمي!نهعنابنيهائخيسأنالميحمنطلبت

فقد،أمهما،منلازبديابنيمنكانالطلبأنوفيه0/135:54ومر23

وحدهالقادرالثهبيدكلهالأمروأنضيئاالأمرمنيملكلابأنهالميحاعتذر

انتن.هورالأ!نهر،672-1/266الفصل(1)

.هـ166ابخوةولانلبهت)2(
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علىبهاباستدلالهميئيماالقصةعلىعلمائناتعقيباتوفيشيء.كلعلى

.)؟(وتعالىتبارك!.لربهوعبوديتهالمسيحبث!رية

ماالجانبهذامنالميحلريةعلىدلالةال!نصوصأوضحمنولعل)3(

حينمالبطرسالمسحقولمن53،-2652/أمتفيأيرببنالحسنرصده

فقالعليهللقبضجاءوامنومحاربةومعلمهصيذهعنالدفاعالأخيرهذاأراد

أنهتظنأو،يهلكباليفباليف،يأخذمنقكل،سيفكاغمد):المحله

الملانكة؟ا،.منقيلقاعراثنيمنبثثرالساعةفيمدنيأبيأسالأنيمكننيلا

ولا:،نفسيعنأدفعهمأنقادرإنييقل:لماالمسحأنأيوبابنيلاحظ

ابنيريد..)2(،والأمرالقدرةلهمنيقولكما،عنييمنعواأنالملائكةآمرإني

علىقدرتهعنلتحدثالضاوىيزعمكماإقاالمسيحكانلر:يقرلأنأيرب

لريتهوكدالقومعنهاتغافلالتيالحقيقةعنعبرولكنه،الأعداءدفع

يطلبأنيملك-الأنبياءكائر-اقهعلى.لكرامتهأنهبينحينمادتهوعبوديته

تعالى،دثهوعبوديتهبث!ريتهعلىواضحدليلوهذا،خالقهمنوالمعونةالمدد

واصعة.رحمةأيوبابنالثهورحم

فيهيغايرنضامرذلىإنجيلفييرصدحينماهنابدلوهالقرافييدليكما)4(

ربهيدعر36،:1432/أمرفالميح،تعالىالئهلىارادةإرادتهبينالميح

لك،متطاعشيءكل،الآبأيهاياا-:البروتستانتيالنصفيكما-ويقول

ويرى".أنتتريدمابلأناأريدمالاليكن،ولكن،الكأصهذاعنيفأجز

إرادته،فرقتعالىفه)رادةالميحفيهايجعلالأخيرةالجملةهذهأنالقرافي

منوخلق،عبادهمنعدهود!انما،تعالىالثههوالمسيحيكونلاويالتالى

2)3(خلفه

،2355/الصححالجوابفيايرببنالحنرصالة،592-1492/الفمل:يراجع(1)

902!للقرطيالاعلاآ،152-هـ151الحزرجيكاب،013صالإيمايخةانصجة

إلخ.....

.131!الاكايخةالنصيحةفيحرئامجسبننصركهونقل،كا56لم2الصححالجواب)2(

.هـ221الفاخرةالأجوبة:يراجع)3(
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لامواضعفيتعالىدثهوصلاتهالمسيحبتضرعئخيزالإنجيل:الثالثالجانب

لها:حصر

نهايةحتىالنقديةالحركةعلماءاهتماممنوافربنصبالجانبهذاحظي

تفصيلأ-أوإيجازا-يتعرضلمعائاتجدأنيندرإذ،الهجريالسابعالقرن

تثبتهمازاويةمن،تعالىدثهالميحعبوديةعلىالإنجيليةبالنصوصللاصتدلال

تعالى.دثهوصلاتهالمسيحتضرعمن-لهاحصرلامواضعفي-النصوصهذه

فيهايتحققالنقديةالحركةكتبمنبمقتطفاتالباحثصيكتفيهنامن

العلميللجهدنماذجمجردالمقتطفاتهذهلتكون،والاستيعابالتكاملع!نصرا

ابخانب:هذافيعلماؤنابذلهالذي

منأولكان-النقديةالحركةكتبمنوصلنافيما-أنهللماتريدييحسب

لألرهيةالصارىامشثمهادعلىردهمعرضفيذلكوكان،الجزئيماهذهتنأولا

درابراءالموتىك!حياءيديهعلىظهرتالتييألخوارق-تعالى-دثهوجمتوتهالمح

إلخ....والأبرصالآكمه

وانما،حقيقةالمسيحصنعمنتكنلمالخوارقعذهانالماتريديبينفقد

يدعلىظهرتالتيبألخوارقمنصورأبووأستلل.يديهعلىتعالىافهأجراها

عثلماأيضتافهوبنوتهمبألوهيتهمالقيرلالقوآوألزمالأنبياءمنالميحغيى

الخو!رقأيأذلكأنزعمتمف!ن):قائلاالقرميخاطبثم،المسيحمعفعلوا

غيرهآفر،المسيحأيأقفملثه،وتضرعبدعاءكان،موسىيدعلىظهرتالتي

نامثميئتكمنكانإنااللهم:ا،حدليلةيقولجمانأنهالمسيحعنيحكىمامع

في.فاصرفهاأحدعنالمزةالكأسهذهتصرف

عنمثلهقيل،الناسليعلموالتضرعالبكاءع!يسىمنكانقيل:فإن

ثم:ويتضرعان.المقدسبيتنحويصليانكاناومرسىفإنه،وبعد.موسى

التحكمالإنسانيستطيعلاأيأعنهمايمتنعلاالطاعفعلوالتضرعالبكاء

)1(-؟..01التعليممحنىفما.فيهما،

.هـ211للماتريديالرحيدكاب(1)
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السابقالاص!تدلالعنهنقلأنوبعد،الماتريديمنوالعلىينجوالباقلاني

يضيفهذابعد،الاعزاضعلىمنصورأبيوجوابعل!القومواعتراض

الملمينمعالفكريصجالهمفيداثتاالقومبهيتمسكآخراعزاضئاالباقلاني

وناسوت،إلههولاهوت:لمعنييناسم(مس!يح):قولنا:قالواف!ن5:فيقول

هوالذىالانسانمنف!نماودعاء.تضرعمنكإنفمانحلوق.انانهو

دونالإلهمنواقعفهومعجزةداظهارآيةإحداثمنكانوما؟الناسوت

إلهلمع!نيين:استاأيفئاموسىيكرنأنمنأنكرتمفما:لهميقال..الإنسان

اختراعمنكانوما،الناصوتمنواقعف!نهورغبةدعاءمنكانفما؟ل!انان

.3ذلكفيفصلولا،الناصرتدوناللاخوتمنف!نهمعجزةإبداعأوآية

وعبدمخلرقبأنهبلسانهأقرقدالأنبياءهؤلاءمنواحدكلقالرا:ف!ن

لهم:قيل،بذلكيقرلموالمحوجل،عزافهعندمنمرسلمالوهمربوب

ب!له.إليىأنهفرجب،نحلوقوعبدمرصلنىبانهاعزفقدالمسيحوكذلك

لهم:قيل..لاهرتهدونالمسيعناصرتمنواقعةالاقراراتهذه:قالواف!ن

ناسوتهاقرارف!نهوغنذخلقبانهنيفيصئبغإقراركلبكونأن،لكرنمفما

)؟(.؟"فصلاذلكفيتجدرنفهل،لاهرتدون

منوالبكاءوالصلاةوالدعاءالتضرعبأنجدلهمعلىايفتايردحزموابن

فيخاطبالباقلانيفعلهلمامغايزااتجافايتجهولكنه،اللاهرتدونالناسوت

المسيح.وقال،المسيحقغل:هذاكلفيتقولونأنتما:قائلآالنصارى

طبيعة:منكماليعاقبةوعند،ولاهوتيةناصوتية:طبيعتانعندكمفللمسيح

أضفتم،كذبتموأنتمبالناسوت.اتحداللاهوتان:تقولونوكلكم،واحدة

تقولرا:أن-الملحرنهذاأصلكمعلى-الحمقكانلانما،اللاهرتإلىهذاكل

وسخفتم.كذبتمقدحالكلفعلىالميح..نصفوقال،المسيحنصففعل

)2(.،عقللمنكفايةهذاوفي

وعردتهالمحمريةعلىتدلنصرصااباتلانياوردوتد595-هـ49لباتلانياتمهد()1

بمافنالتاليالفرعفيزكرهاصاتيورطقهنجوتهلتاخرىونصوصئا،ذكرقاصقوقد،فه

تعالى.فه

1/314.الفصل)2(
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والساثلالمعبودغيروالعابد،ويبدهالثهيسألكانالمسيحأنيزكدوالقرافي

وعبدبثرهودىانما،الثههوليسالمي!جمبأنالإقرازالقوتمف!يلزم،المسؤولغير

.)افبثرجميعشانذلكفيشأنه،فهخاضع

منتخلولاأخرىجزئيةعلىاهتمامهمافينصبوالقرطيالحزرجيأما

فيستجابيدعوتارةكانالمس!يحأنتذكرالنصوصأنكلاهمالاحظإذ،طرافة

كيف):الخزرجيويتساءل،إجابةولاالدعاءفيويلحيدعوأخرىوتارة،له

القبضقبلدعائهإلىأيثحيرالوقتذلكمنيخلصهأنيدعوهفهابتايكون

)2(.؟!8لهئتخثفلم،عليه

تعقيباتمنال!نقديةالحركةكتببطونفيمبثوثهوعماتعبرنماذجهذه

ودعائهالميحبتضرعبالاصت!دلالالخاصالجانبهذاعنوطويلةكثيرة

له.ابنولا)قاولي!مخلوقبثمرأنهعلىتعالىدئهوصلائه

تعالى:دئهوعبوديتهبثريتهتؤكدالمسيححياةأحداثكافة:الرابعالجانب

علماءمنكثيراهتحامبدورهنالبلصابقه،منحطاأقلالجانمبهنايكنلم

قالهبماالباحثوسيكتفي،الهجريالسابعالقرننهايةحتىالنقديةالحركة

اقتدوا.وبآثارهنجوامنوالهعلىفالباقونالمضمار،هذافيأيوببنالحسن

عبادةعنعقرلهمتزجرهمأنالعقرلذويعلىمجباوقد:أيربابنيقرل

عليهتجركطستثلاثينالأرضعلىمكثثم،آدميةامرأةوهيمريمولدتهإله

لا،وتعلم،وأمنوخرفودقم،وصحة،وتربيةغذاءمن:الآدميينآأحكا

لهولاشيء،اللاهوتيةأصبابمنالمدةتلكفيمنهكانأنهتذعراأنلكميتهيأ

وعنهموهمومهموضروراتهمحاجتهممن-كلهاالأدميينأحرالمن

.مخرج-وتصرفاتهم

.هـ221الفاخرةالأجوبةيراجع()1

هـللزاليالجيلالرد:ايضئاالجاتهنافيولراجع،هـ147الحزرجيعبةابيكاب)2(

،001صللقرطىالإعلام-115صمجيبنلنصرالايمايخةالنص!حة-لأ502؟113،17

الخ.....لأ34
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والنبواتتعالىالثهأمرإظهارمنأحدئهماالطريلةالمدةهذهبعدأحدثثم

ومامثلهاالأنجياءمنغيرهفيكانوقد-تعالىالثهبقوةالمعجزةالباهرةوالآيات

بماأمرهانقضىثم،سنينثلاثأمن،أقلذلئافيمدتهفكانت-منهاأعلاهو

وصلبوقذفوضربحب!منإليهين!بونأوبما،بهانقضىأنهيصفون

وقتل.

نيلأنهتذكرونمامثلمنهعبادهنالإقاأنمنيقولونماالعقولتقلفهل

شرحناهلماذلكيحتملبالقياسولي!-بالجسمحلذلكأنتأولتمف!ن3منه

وحلتبهاللاهوتيةتوحدتيموقعقدفل!شى-بهاللاهرتاتحادمعنىمن

وفرضالخلقلخلاص-وتصفرنتزعمونماجملى-الثهأنجبهوقدفيهالروح

للحصاب)ا".والآخرونالأولونفيهيجتمعالذياليومفيالعبادبينالقضاءإليه

،الن!صارىعلماءأحدعنيحيبننصرنقلهماالمقامهذافيالعجيبومن

جانبفيحد"لامصنقا،الآخرتلرحدثاالمسيححياةالرجلاستعرضحيث

ؤلدالمس!يحأنيذكر:فمثلا؟الإنسانيةجانبفيبآخرشفرغاالألوهية

لقد:وقالولادتهيومالملاكونزل،انانأنهفأبانوتربىوختنلبتاوارقضع

علىيمضيثماله...أنهفأبانالمسيحالربهرالذيالمخلصاليوملكمؤلد

ثمعجئبا".الضلالافيالمفرطوالتصنيفالمضحكالتقسيممنالنحوهذا

عجئا.ألفألفبلعجتا،

الحركةكتببطونمنواشخرجهاالباحثاصتمهاالتيالحوانبأهمهذه

المسيح!بئ!ريةاثباتفي-الهجريالسابعالقرننهايةحتى-ال!نقدية

يقولي:اذالعظيبمفهوصدق،وتحالىصبحانهكلهالكونوخالقلخالقهوعبوديته

آثقوئونآئقلآبكةؤ،ئئيماغثدأتكوتأنآنن!ييختشتنك!فنأ

فتلهض!:وبهتائازوزاالألوهيةإلىنسبو.قوآألنةوخرمست،اناء:175،أ

.0،3:الربةا!ئؤق!وتأئنآلئة

هـعيبننصرالاكلايخةانصيحة:الجبهذافيوبراجع،2032/الصححالجواب()1

و1هـ16للقرافيالفاخرة1،جولة،31؟صللزاليالجبلالرد،131و113:116

الخ.217:0220000

.181:911صالاجملأيةانميحة:-ساجع)2(
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لسادمااالفد2

النصوماخلالصاالسلاروعليهورسالتهالمسعنبوةإثبا!

وماالمسيحتأليهفيالنصارىمزاعمدحضفيسابقهمعالفرعهذايتكامل

بنصالحإنبلوبهتائا،بطلائاأثدعقائدمنالبطلةالعقيدةهذهعلىترتب

منورسالتهالميحنبوةلإثباتكتابهفيكاملآفصلأيخصصالجعفريالحسين

إلىل!شموجقاالفصلهذاجعلانصنيعهطرائفومن،الأناجيلنصرص

كذلك.اليهردإلىبلوحدهمالنصارى

لليهردأبىغاقاالميحنبوةإثبات.فيأناعلما:يقولإليهولنتمع

نقيض:طرفاالمسيحفيالطاثفتينأنوذلكجميغا،أوالنصارى،

والنيرنجئاتوالسحربالكذبيرمونهف!نهم-الثهأبعدهم-اليهودأما

ئخرجلاانهفقالرا:،ومآربهأغراضهفيالثاطينواصنيتنخارالطلاصم،اي:أ

م!ايحيلمأنهوزعموا،الث!ياطينرئيىعخرلأنهالاالآديينمنافيطين

فتماوت،المتخيلينبعفيذلكعلىواطأولكنه،قطعلةفايوتاابرأولا،قط

مرثم،رجلاهتعقذتحتىفذةالزينصورةفيصارحتىفتقاعدآخروواطأ

غرتأنبعدفأقامهيدهفتناول،داودابنيااشفني:ناداهثم،يريدهلاكأنهبه

.الناسيستعطيالطريقعلىمدةبالقعود

فيهنفذحتىبالطبةمعرفتهئطقتبلفقالوا:المخاريقهذهآخرونواصتبعد

إلىوينسبونه،بأجمعهمواليهودا،طباءمنالحكمةأصاطينعلىفيهاربىنفوذا

:والمناظرةالحاورةفياليهوديقولحيث-الإنجيلبذلكشهدكما-الزنابنوة

،)!(زنامنمولودلنافليىنحنوأما

ثبوتهاطريقفيالقوادحمنآبذؤةمافكل،وآياتهمعجزاتهاثتنانحنلراذا

رافعالهالمغ6!رالمنوتعجهماليهود6مدماضمنالأناجيلفيماإلىيثرالجعفريلعل:اقرل(1)

تدعىامهاي!؟انجارابنهناأيى؟المعجزت!وتلكالحكمةهنهلها-فىمن5:مكربنرترلمم

،84/أيرالديرالجمفريلعلاو،6،:ا6/مرؤيراجع1353:58/أت"مريم

بالميحتعريضهمإلىليرالجعفريفلعل،،لزنانرلدلونحنا:للمجعاليهردينرلجت

الفمين.!نيفي
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انعكسصؤالوكل،اللامعليهماموسىنبرةإثباتجافيعليهممثفهاانحى

أصله.منباطلفهوئويىدهعلى

الذيالإلهوأنهربوبيتهواعتقادالميحإلهيةعلىمجمعرنف!نهمالنصارىأما

نأغرترسالتهوأوضحنانبرتهأثشناف!ذا،آدبمطيتةبيدهوتجتلالعالمخقق

الإنجيلفيالمسيحأقوالمنذلكنرضحونحنصواه.الزبوأنغثزهالإله

)1(.،تعالىالثهبعرنكلامهوسمعواشاهدوهالذينوتلاميذهأصحابهوأقوال

الميحنبوةعلىشواهدعلماؤناصاقهاالتيالنصوصأنالعجيبومن

هوماوم!نها،لسانهعلىالأناجيلفيمحكيهومامنهاورصالتهاللامعليه

نطقتماأيضاومنها،الجعفريأشاركماوتلاميذهحوارييهلسانعبىمذكرر

ذلك.عليهمينكرلابينهموالمسيحالغفيرةالجماهيرألنةبه

التالي:النحوعلىثلاثةجوانبإلىالفرعهذاينقسمهناومن

الأولاالجانب

نفصهالمممعلممانعلىوالرممالةالفبوةصسبقنصوم!

القسم،الأريعةالأناجيلنصرصمنعراتالمقامهذافيعلماؤنارصد

الرابع-الانجيلأنإلىالعجبوبعوديوحنا.انجيلفي-للعجبيا-منهاالأكبر

كرنه،القومعندمنزلةوأعلاهاالأناجيلىأهم-الثالثالمطلبفيبناقزكما

1((الميحلاهوتعلى-نظرهمفي-ووضرخادلالةكثرها

فياللامعليهالميحيتخدمهاالتيالألفاظتتوعأنأيضتاالعجيبومن

)نجي-النبوةولفظ(آزمتفتة-آزصتفنى)الرصالةلفظبينما،ورسالتهنبوتهتثيد

الأمريزكدأنأراد!الم!يحوكان،ذكرهاصيأتيأخرىوألفاظ(أنياء

أشدهيالتيالحقيقةيروالمالقرآولكن،التأويلأوالجدلتقللابصورة

.النهارراثعةفيالث!ص!منوضوخا

منه:اش!ئقوما(الرصالة)لفظ:أولآ

آزصقة:إفالهبأن!المحفيهايصرخكثيرةنصوص

.87صانصارىعلىالرد(1)
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الثه،عندمنبلعندهمنليىللناشتعليمهأنفيهايؤكدنصوصفمنها

،،أرسلنيالذيعندمنبلعنديمنتعليميليىأ:7/16،أيوفيكما

على،فيهاوأحكمأقولهاكثيرةأشياءضأنكمفيعندي8،26:5/أيوفيوكما

وغيىها.،للعالمأقرلهمنهسمعتهوما،صادقأرصلنيالذيأن

بالثهيؤمن-الأمرحقيقةفي-فهوبهآمنمنأنفيهايزكدنصرصوم!نها

و12/44يو01/16،بو37،-9/36أفرفيكمابالرصالة،كلنهالذي

بالذيبلأنابييزمنلمييآمنمن5الخلم:14/240000.و3؟/02

ارصلي،ء...وكبر..

فهبحثهالذيالتوحيدحقيقةالميحفيهيبينالذيالمشهورالنصومنها

الصادفبننضظرالنيالأبديةوالحباةالعظببمالثوابعننحدثحينبه،نعالى

الحقالالهانتيحرفوكأنهيا،بديةوامحياة"13/3،تليموفيكما-فقال

.هللغيوخلأستفهالنحديحرفواوحلك

فيكماوالنبو.بالرسالةلهبتهدقح!!فىفيهء!النيالنصوعنها

-،ارصلنيالنيالآبليويثهد"أضه!!تيقالا5:لم8/8؟أيو

الفد!ا-عبردعلماءفامنكثبىك!نفىالتىالنصوصمنوكبرها

-عيلىصرمجةبثهأتحمعةعليهاوالتعقيب-قيلبعدستلأليأخرىنصرص

منلهالقوآيزعمهماونفيورصالتهنبوتهتثيدفي-نفطالميحلسان

)1،.الألرهية

أتاحقدورصالتهالمسيحفبوةلاثباتمستقلفصلتخصصأنوشو

-المذكورةالنصوضمننصكلعلىللتعقيبكبرىماحةللجعفري

يكفرد..-وغيرها

الجعفريلتعقاتفقطواحدنموفيبعرضكفيالاختصارفيورغبة

الرد،335-2334/الصح!يحالجرابفيايوببنالححنعنييةابننقلهمايراجع()1

ابيكاب،01هـ9محيبنلضرالايمايخةانصيحة،22!-هـ121للغزاليالجيل

للقرطى!الإعلام،285:هـ283للقرافيالفاخرةالأجوبة،هـ132الحزرجيعدة

إلخ.....482
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،المسيح!إحياءقصةمنيرحناانجيلفيماأوردفقد،المقامهذافيالجيدة

فيلهي!تجيبأنراجئاالثهإلىطويلاتضرعأنبعد(آيغازر)لهيقالرجلآ

قلثولكني،أبلأثائفاليتتجيبأنكعلمثوقد):قالثم،الميتهذاإحياء

.44،:111/27"ارصلتنيأدكيؤمنرانجكييالمحيطالجمعأجلمنهنا

الرصالة،يذءصوىلمالميحبانيث!هدفهذا.يوحنا):قائلأالجعفرييعقب

داعوأنه،المسزولاوافهسانلوانه،صواهالرلثوأنغيزهاللهبأنويعترف

في.يقرأونحيث،فيهاليوآالنصارىعقيدةخلافعلىوذلك،قذغؤوافه

كلوخققالعوالمآتقنالذيالحقالههوالمحأن:مشايخهمآلفهاالتيالأمانة

رصولوانه،صواهالربوانغيرهفهأنالمسيح-لاقيباطلوذلك،بيدهضيء

.)؟(،الرصلينكلزعبادهوبينبينهوسفيرخلقهإلىالثهمن

منه:اث!تقوما(النبوة)لفظ:ئانتا

"صيرة:مراتاللفظهذا!المحاصتخدم

ويزكد-دعوتهقبولقومهرفضيبعد-صراحةبالنبوةنفسهيصففمرة،

:4،24/ألوفيكما-لهمقانلا-وطنهفيلبيكرامةلاأنه:المشهورةالقاعدة

،،،بلدتهفي:ال!نسخبعضأفيوطنهفيئقتلنجيما.من:لكمأقولالحقا

الإنجيلنخةفيكما-أنهوأعلنشهدقدالمسيحأنيذكر4/44،أيووفي

وزاد،ييته131/575.متىزاد،وطنهفيلنيكرامةلا5الحيا.كتاب

.)2"هوأقلرمههلح4أ*/مرقى

الىيتعذاهابل،التصمنالفقرةهذهعلىالجعفريأهتماميقحمرلا

عادالمس!يحأنيذكرإذ41/16،24:إنجيلهفيلوقاصاقهالذيالنصئختل

يوماتختعودخل5،فيهالأالتيالناصرةمنطقةإلىوبالتحديد،الجليلإلى

المكانفوجدآضئييا،النيصيفزإليهقذيغ،لمرأوقام،عادتهعلىالبت

.هـ39الصارىعلىالرد()1

لفظنيهاجاءالتيانصوعىبردعلمائامنكثيراكتفى(الرصإلة)لفظفيالحالكانكما)2(

،4+2/الص!حيحالجوابفيايوبابنرسالة:يراجعليء..عليهاالتعقبدون()البرة

هـ131،الخزرجيكتاب،59-هـ49لباقلانيالتمهيد،1285/حزملابنالفصل

الخ.0000هـ247للقرطيالإعلام،013صو1هـ90يحىبنلضصرالإيمايخةال!نصيحة
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المقدكلالحتابنقدفعالمسلمين6علماجهود096

لأعلنوأرسلني،الفقراءلألئرتئخنيلأنه؟عليالربروح:فيهالمكتوب

المظلومين،عنوأفرقي،إليهمالبصرعودةوللعميان،سبيلهمتخلي!ةللمأسورين

وكانت-وجلس،الخادمإلىفأعادهالفرطوىثم،الربعندرضاسنةوأغين

الآيةمذهكضثاليوم:لهميقولفاخذ-إليهشاخصةكلهمالجمعأهلعيون

الذيالنعمةكلاممنؤيغخبونبأجمعهملهيثهدونوكانوا،نكمبمجمع

تقولونأنكمشكلالهم:فقال؟يوسفأبنهذاأما:يقولونفمهمنيخرج

أنهسمعناشيءجملوطنكفيهنافاصنعئفتعك،اشئ!ط!بيمثيا:المثلهذالي

،.وطنهفيئقتلنجيمنمالكم:لأقرالحق:وأضاف،ناحومكفرفيجرى

صرئحا..نفسهنبؤةيذكرالمسيحافهذاقائلآ:عقبثمالنصالجعفريصاق

التوراةفيالثهكقول،والحكمةالعلوميريد:"غقبئالربروح)أشعيا:وقول

،)1(،والحكمةبالعلمالئهروحملاهالذيبصلائلالزمانقبةلييصنع)لموصى:

)2(.أمهبطنفيوهوالقدسروحمنامتلازكريابنمجصأنالإنجيلوكقول

عليهموقافلتهمالأنبياءصيفلثفينفط!الميخيتطئمأخرىمرةوفي4

34،-13/لو23/37،أمتفيكما-أورشليميخالمجهجنماوذلكالسلاآ،

إليها،المرصلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا،أورشليمأورضليماقاثلآ:قويةيقفخة

فلمجناحيهإتحتفراخهاالدجاجةتجمعكماأبناءكأجمعأنأردتمرةكم

تريدوا".

)ؤؤخه:فيقولجميلآتعقيتاعل!والتعقيبالنصهذابرصدالجعفريينفرد

بيتوهي-بأورضليمالمسيحعلىيتوثبونكانواأنهم:الكلامهذامنالدلالة

ئفجمفغكانإذ-والمرصلينبهاالأنبياءقت!لواكماقتلهيريدون-المقدص

فكأنهلتزخموه.الحجارةتناولوافربما-المناظراتفيعليهمويظقزبالحخبع

على3،:3111/فيإحداهما:مرتينالخروجضرفيمذكوروهو،بالممنىالجمفريذكر.()1

يهرذاجطمنحرربناورىبنبصلائلدعرثقد)ني8انظرا:مرصىنحاطاالربلان

على1،3-03ول51فيوالأخرى،،الصاخبحمغوعلئاوفهئامهارةفهروحمنوملاته،باصه

محققالصرابجانبفقدهذاوعلى.الالهيالاختاربهظ)صائلبيبلئاموصىلان

.،371/أخرإلنخربجهفياشارنجماالكتاب

اقلأوامهالمممدانيوحناأنعلىالدالةانصوصذكرصقوتد،هـ19الضارىعلىالرد)2(

.القدصروحمن
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أهلها.والمرادللبلدةوالخطاب؟قبليالأفبياءقتل!تمكماقتليتريدون:يقرلي

فيلأنهيزعمونلأنهم؟الصارىاعتقادعلىوأطقزآلزئمبنبوتهوالقول

لأنه؟محالةلانجيفهوقالواكماالأمركانف!ن،المقدصبيتوهيبأور!ثليم

منيمنعهمماالكلاموفي..الالهقاتلةيا:يقلولم،الأنبياءقاتلةيا5:قال

ئننفذلاومبن،إرادتهممئفذفلمالإيمانعلىتجئغهمأرادلأنه؟ربوبي!تهاعتقاد

ألااليهودوأرادتجفغهمأرادإنهوالعجب،للربوبيةيصلحلاومثصيئتهإرادته

دونارادتهموتنفذإرادتهئقضزد!له؟إرادتهدونإرادتهمقتنقذتيجتمعوا

كفارمعالأنبياءحالأ-فاغقئم-وهذا،.ضعيفاله-عبيدهوهم-إرادته

قرمهم.

أنهدعواهمويين6الأنبياءقاتلةيا)للبلدةقولهبينجمعواالنصارىأنفلر

النمط،هذاعنبعيدةالقومأفهامولكن،بنبوتهالقولالايتغفملمبهاقتل

الأضدادبيناعتقادهمفيجمعواكيفتراهمألا،والغلطالسقطمنقريبة

ضيءكلخلقالذكبماالمسيحيسرعبالربنؤمن:)؟(ايمانهم،أتسبيحةفيفقالوا

الربابتنغئونههمف!بي!نماا3هيرودصأياموصئي!توفيل،بيد.العوالموقيلقن

.)2(مزبد"عل!بهمايذذوصفرهإذالجبد(

يقولوالتي،مباثرةمعهالتيالفقرةتسبقالتيالفقرةإلىالجعفريينتبهولم

خؤفهحينماقالهافقد"أورضليمخارجيهلئاأنلنييبغيلا5:المسحفيها

تجنلمأجلهبأنفأجابهم،قتلهيريدالذيهيرودص.الملكمناليهودبعض

وفي،الثاطينهـلطردالمرضىيث!في:يومينأورضليمفيسيبقىوأنه،ئثذ

التيالفقرةلهمقالهثم+،:1331/لوأيراجعالأتجلتكئلالثالثاليرم

.الجعفرياوردها

المغ!نجرةعلىبهامتدلأالفقرةهذهالىتنبهالذيهوالقرافيكانحينفي

فيحكمهنجى،بأنهوصرحالثر،ئخؤفةكماخؤفره)اليهردأنجهةمن

بقوتد،(الأمانة)يمرنهمافىئيروالجعنري،ابقلاضتامةاباخ!اضانهاكلمة)1(

عها.الحديث

.هـ09انصارىعلىالرد)2(
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المقدكلالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهودء-296

)1(."العالمينربأفلا،السلامعليهم(لأنبياءخكئمأورشليم

فينصمنالمسيحنبوةعلىقوتادليلأالمجفرييتنبطبارعهلفتةوفي

،الاختلافاتبعضمع8ا:02/لو11/27،33:مر21/23،27:أمت

ثمالجعفرييلخصهااليهود،زعماءوبعض!المسيحبينمحاورةتجريحيث

له:فقالواالكهنةمنالرؤصاةيسوغإلىجاء5قى:قالا:قولهفيعليهايحقب

أخبروني:فقال؟اللطانهذاأعطاكومن؟تفعلالذيهذأئفغلسئفطانبأجمأ

:يقرلراأنفخافوا؟الناصمنأمافهأمن3هيأينمنيرحنائةسوعن

أنهالدلالةوجه،،الأنبياءمنيخىمثلالناصعنديوخالأن؟الناصمنهي

واصعة.رحمةالجعفرييفه.ورحم)2(."زكريابنيحىوبيننفطبينصؤى

:أخرىالفاظثالئا:

انحوعلىأخرىألفاطاالمسيحاستخدمورسالتهلنبوتهقويتثيدفي

التالط:

8/26فيكثيرومحناه8104/فييرحناأورد.عاعدحزمابنقوقف8

المحانيوحناانجيلمنالثامنالبابوفي5محبد:ابويقولألخأ28000و

بأ"لهإقرار.فهذافه،،منصتيع!تهالذيالحقاليهمإ3يةرجلانا5لهم:قال

متىانجيلمنعرالثانيالبابفياسئهادهمء،ققطصتيغماكأ!رجلى

عذأ:قيهعلهتعالىفهان5:الغي!!ت!فيأيقود؟21،3؟/3؟ش

عنقه!الهض!44!:2!4/؟فى،ئحئرثمذيوحى،أ!ى!يهمي

)3(.6الثهوعبدلأنبياءا

والذي-أشعياسفرفيالمذكررال!نصهناعندأيربابنقوقفوقد

تعالى-فهوبنرتالمسيحألرهيةاثباتيخاالقرآعلبهويعتمدتىبهاشثهد

ونقيضالقوممطلوببعكىمنهليخرجوتمحيصئانقذاأيوبابنفاشبعه

لفظساقأنبعد-فيقولورسالتهالمسيحنبوةعلىدليلأيجعلهإذمرغوبهم،

.هـ284الفاخرةالأجوبة()1

.هـ98الصارىع!الرد)2(

1/032.)3(الفصل
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الذيالقولهذامنأوضححجةإلىئحتاجفلن5-:أشعياعنالمنقرلمتى

عبذا،وسئاه(المسيححقيقةأيأأمرهالثهأوضحفقدلكم،حجةجعلتموه

فأظهربالروحالأنبياءسائرأيدكما،بهاويؤيدهروحهعليهيضعأنهوآغقتم

حينمريتماتقلثجبرفيبهلئرمايوافقالقولوهذا،ع!نهمالمذكورةالآيات

.)1(،كتابناصدرفيسقنأهالذيالقوللهاوقاللهاظهر

نفسهعلىالمسيحأطلقهالذي"ئغفم"لفظعندالخزرجيتوقفكما!

،01-23/9أمتقي..وتعالىسبحانهالواحدالخالقويينبينهكبيزافرفاجاعلأ

أعندأبالكمتذغواولا5للتلاميذ:المسيحيقرلالبروتستانشةللنسخةوففا

علىلكم،6باأحذاتدعوالا:الكاثوليهةوفي،أبلامتنسبرالا:الخزرجي

ئغفتكثملأنئغفيينئذعواولا..السماواتفيالذيواحدأبثملأنإلأرض؟

والتفسيرالحياةكتابالإنجيلوفي،مرشد:الكاثرليكيةأفيالمسيحهوواحد

."رنب!،:افطب!بقي

يعبرواحدةفالنهاية"رئيئااأو،مرضذا)أو،معلئاأاللفظكانوصواء

:)2(5،أمعنا6الأرضالىأبرتنسبواولا):فقوله5:بقولهالخزرجيعنها

تعالىالئهأنزلهحيثنفسهأنزلثم،السماءفيولك!نهالأرضعلىإنهتقولوالا

صمىقدأذا،فهاهر،،وحدهالمسيحمعلمكمف!نمعلمينتدعواولا5:وقال

.)-8واحدالماءفيإلههمأنوشهد،لهمالأرضفيمعلشانفه

عليهعيسىبهؤضتالذي(المح)لفظعندالجعفريترقفكبا!

عن3،؟:41/حنايربياففرشضهوهيالامرية..المرأةمعحديثهفيئفت!هالسلام

أخبرهاوقد،الآبارأحدمنتمتقيكانتسامريةوامرأةالمشحبيندارحوار

الحديثئؤاضلنم،نجيأنكأرىا:لهفقالتالخاصةأمورهاببعضالميح

صبقالق"لمريمالملاكلرىاولكلامهآخرفيثيرأيوبوابن،2335/الصححالجواب(الأ

.مرةصن!رذكرها

/الدكتوراصتازناالكابعققاضافهازياثاتكلهالحزرجيكتابوفيفاالمعقوقينبينما)2(

خبرأسناذنافهفجزى،امتابفيجئاكثنأهذاتكرررقد،ابقلاضامةضامةعمد

.51الجز

والاعلاا121صللفرافيالفاخرةالأجوبةوبراجع،132صالحزرجيعيةابيكاب)3(

.248صىللقرير
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المقدكلاالحتابنقدقالمسلمينعلما،جهود96!ا

:الأخرىوالنخالبروتشانتيةأفيالمثحأنأعلمإني5:المرأةلهقالتانإلىبينهما

أنا:يسوعلهاقال،شيءبكلأخبزنا6لىلهافا،المسيحلهيقالالذيوهو،آبالم!الم

)1".بالنبوة!فهتصريحهناانالجعفريووى،"يكلمكالذيما6لا،هر

الثافىالجانب

التلاميذلمماناعالال!سالقهالمسمحنبوةتثبتنصوجما

نبوتهعنالمسيحتلاميذفيهايتحدثا،ناجيلفينصرص!تاعلماؤنارصد

جملىالتلاميذهزلاءبأقوالالاصتث!هادفيعلمانناحجةوتقرم،!ورسالته

لآدزفي-أناجيلهمفيالصرمجةوبالنصوصالقومباعترات-كانراانهمأسصاص

فيأقوالهمف!تكرن،أمره!قيقةوآغتتهممأنهوآغزقهم!المحلىالناص

بنالحسنقولحدعلى،الخطيروشأنهاالكبيرةأهميتهالهاحجةلمجاتبهذأ

الميحألوهيةنفيعلىالدالةالثصرصصاقأنبعد-النصارىتحأ!اأيوب

وغقاكللم،نركتموهافدتلاميذهوأقوالفولهفهذا5:-ونبوتهلئرينهوابتة

والشركالضلالةلىتؤديآو4ئركملكملميتلحهاقيع!عكل!ث!عالىبيتم!أي

أ!هـعئ-جميريطرسقالهماعلىتعقيي!هلاضاوسشائي08كاؤ،!يفه

-!لمليحيخوةتطرس!-يثدقهقي

التال!-النصعلىق!ينلمحأتقسيمهايمكنب!لنصوص،يحعلقوقيصا

ئيهزصىولمالم!يححضرةفيمنهاكانمااولآ:

فيلوقاأوردهماعندوالجعفركطيخيبنوتتسرحزتموإبنبأبابنتوقف

صلبهبعدالمسيحظهورعنتتحدثطويلةقصةمن24/13،35:ألوإنجيله

دلبلأالنصهظتحعلأنالكلانويكبةانخةامرعجبومن،هـ39انصارىعلىالرد()1

أخرفيلموصىفهتولكرارعلى8هرانا8:المحفولجفةمن،المحلاهوتعلى

مقانتاسثهادانهومع،هـ992،(9)ها!ىأيراجع،هراناا:وكير.،314-15/

الذيالأعمىالرجلبالويةالقول-اليمالفهمهذاكتضى-القوميلزآانهإلاصاقط

ممزفبينماضانهفياخلنواايهردعلماه)نجث-فهئتدرة-بصرهإيهورذالمحضنا.

الرجل:لهمفقال،الانكاراضدلذلئهنكروبينولارتنذاعمىكانالذيالرجلحتهابانه

.!المحنجوةعلىبقصتهالاصثهادوياتي،91:12/يو:أيراجع،هوانا"

.2337/الصجحالجراب)2(

http://www.al-maktabeh.com



596الأولالباب

تسمىقريةإلىمسايزينيكاناالتلاميذمنلاثنين-يزعمونفيما-وقيامته

لهماتراءىوقد،أحداثمنأورشليمفيجرىعماوشحدثان()غفواس

لاأنأحدهمافاشنكربثمأنه،يتحدثانعماوصألهمايعرفاه،أندونالمسيح

إلىوصلاأنإلىحدث.ماتفاصيللهحكياثمجرى،بماعلملديهيكون

عرفاالأكلبدأأنفلما،الطعاملهوقذماعندهمافاستضافاهالنهارآخرالقرية

بقيةلإخبارأورشليمإلىبالعودةفآمثزعابينهما،مناختفىثم،يسوعأنه

.حدث:داالتلاميذ

كليوباسفيهمجيبالذيالمقطععندالطويلةالقصةهذهفيعلماؤنايتوقف

يتحدفانماحقيقةعنلهماالمسيحسؤالعلى(الكاثوليكيةفيكماقلاوباأو:أ

فينازلوحدكا"نت-:الكاثوليكيالنصيقولكما-مستنكزاقالاإذفيه،

هي؟ما:لهمافقال؟الأيامهذهفيهاجرتالتيالأمورتعلمولاأورشليم

)نسائاوكان:البروتستانتيةأفينبتاوكان،الناصريبيسوعيختصما:لهقالا

.،كله...والثصعبالثهعندوالقولالعملعلىئقتلإزانبتا،

،الناصوعنداللهعندنبتاكانإنه:يقولونأصحابهفهؤلاء)حزآ-أجم!يقو!

طمسلقدإ!..هكذافيهقالوافهلاذلك،بنكر-ولا-بزعمهمي!معوهو

ذلكيقولواأنعلىألتتهمؤتؤى،قلثاعنأبصارهمق!رم!علىالثيطان

)1(."الوكيلونعمالثهوحسبنا.الكذبأشدكذبوهبل،الدهرمنمزةولا

،!المسيحنبوةعلىدليلالنصهذاأنعلىحزمابنمعالجعفرييتفق

الدليلهذابصحةبالإقرارالنصارىإلزامطريقةتوضيحفييتوصمعولكنه

كيفدمالا:،!نبوتهعلىدليلوذلكأ:المذكورالنصساقأنبعدفيقول

فياليهوديخزيكانفطالما-ويرشدهماي!نهرهماولامجوزلابمانطقهمايسمع

ذإوهو،البلوىبهتعئملافيماوذلك،صرتحاالجالسفيويلعنهمالمناظرات

يعتقداأنلهماوي!محالرجلين)2((يماشي)فكيف-ؤتؤفيهخوفهحالفيذاك

وقتعنالبيانويؤخر،وخالفهمربهم-الضارىزعمفي-وهونبوته

إلىوالصعودالأزجمينأهلمفارقةفيهاآزقغابتيالاعةفيوهي،الحاجة

1/313.)1(النهصل

.لبقأنبالاحثافتهماولعل،(مجاشي)الأصلفي)2(
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يسمعيوهو؟إ.والمباينةالرفقةحقالعبوديةمغلهماصاروقد،السماء

الدينصفيوالتقيةوالمداهنة،؟!،بالأعمالقوئانبئاكانيسوعأنا:يقرلان

رضمبماللمشحالنصارىيزضنلمفكيف!المسيحمثلمنلاسيما،جائزة

)؟".؟!!،زمانهأهلخيارمنل!نفطبه

:!المسيححضرةغيرفيلل!تلاميذنصرص:ثانتا

العبراني!إلىرسالتهفيبولسقالهماالغزاليحامدأبويرصدالإطارهذافي

تكرتكادبألفاظالنصيذكر-الثهرحمه-إليهلنستمع4،.ا:3/أعب

الرسرا)2((بولص)صرحوقد):فيقولالحاليةالنسخألفاظمعمتطابقة

انظرا):فقالللعبرانيينكنبهاالتيرصالتهفيالميح،أيقصدالمحضةبرسالته

هو،ئزسيليماعندالمؤئضنالمسيحيسوع،إيمانناأحبايىعظيخ،الرصولهذاإلى

.،بيتهجمغفي!موسىمثل

:،عندهمؤتمنوأنهفرصيلأ،لهبأنوصبر!،أحبارهمجملةمنبأنهصرح

يدا)"(،)إليها(أزسيلالتيالطوائف:أي،أ،بيتهجميعفيموسىمثلجعله

معاثنحنبيتهوانما5!:عيسىوصففيالكلامبقيةفيقرلهذلكعلى

مث!)وهو:الكلاممعنىكانأمتهبيتهلمجميعالمرادأنثبتدهاذا..المزمنين

الهضة.بالرصالةتصريحوهذا(أمتهفيموسى

إنسا!بيتلكلف!ن):فقالذلكيرضحبماالرسالةهذهفيصرحوقد

قذيخ!منواحدكلأن:بذلكيريد،الثههوالكليبنيوالذي،يبنيه

وعاص.الثههوإنما-الحقيقةفي-الكليهديوالذي،أمتهبهفدت!ثالرصولنن

هـ98.انصارىع!الرد()1

يير.والأمر،مرقىثلبالناوبالصادهكذايكتب)2(

روب)اختار.ماعلىرساهامفضلأاثرقاويطهعدعمد/دا.الكتابعققمناضافة)3(

صو(.....:بذلكيريد)كلمتىإضافةثدياقاخارحيث،ذاتهللكتابتحققهفي(شدياق

زاتههالكلمتيناصتخدآفقدافه،رحمهحامدأجمهيةطوبانبضدياقاخيارانالطريف

ببر.والأمرفبلة،ا!ربعد

إيها)انالحاشهفيالتيهمعهيكماالرقاويالدكترروتركها(إيهم)الآصلفي)4(

الأصل.فيالأصوبإنجاتالباحتفآثراصربه
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ا-لق،كزئرةأناأ:)1(،المسيحأقولوهوالإنجيليخابهمصر!التأويلهذا

.)2("يخبئغصئنكلالغارسهووأبي

الثالثالجانب

ذلكعليهوينكرلاحاضروهوالمسعبنبوةتشهدالغفيرةالجماهير

،!المسحبنبوةوتهتفتشهدوهيالغفيرةالجموعشهدالأناجيلفيتكرر

هذافيعلماؤنارصدوقدله.مستنكرغثزلصنيعهمئمزمعهمحاضروهر

ثاهد:ثلاثةالإطار

ف:ا3.الخمسةاطعامعندأولآ:

ذكرها،علىالأربعةالأناجيلأجمعتالتيالكبرىالمعجزاتإحدىهي

فيستأتيالتيالمعجزةعنزمنتاتأخرهارغمبهاالبدءالباحثاختارهناومن

بذكرها.لوقاإنجيلانفردوالتيالتاليالعنصر

ئيذتغفيرةجموغاأنفي-الأناجيلأوردتهاكما-المعجزةأحداثتتلخص

أحدفيعددهمبلغوقد،الكثيرةوبركاتهمعجزاتهرأوابعدماولازقته!أثييح

المسح!معيكنولم،والأطفالالنساءغيررجلفا3خمسةمنكثرالأملاق

الأرغفةالميحفأخذوشتكتييئأرغفةخمةصوىطعاممنوتلاميذ.

بتجليصالتلاميذوأمروكئر،الطعاموباركالسماءإلىونظروالسمكتين

ثم،الجموعةفيشخصمائةإلىالخمسينبينمامجموعاتفيالغفيرةالجمرع

منبقيماالتلاميذجمعثم،وضبعراالجميعلثلإليهبمآالطعابتقديمأمرهم

لو،603:44/مر،1321:الم4أمتقفة،عرةاثنئفملأآالطعا

14،)كا.6:1/يو،9/0117:

بهاأتىالتيالآية01رأواحينماالناصأنعلىبالتثيد61،14/يرحناينفرد

."العالمإلىالآنيالنيهوهذا،حفا:فالراب!رع

الب!.وامنابقلاصتقامةاباحثمنزيالة)1(

-22.123؟صالجبل)2(الر،

.،81:01/مر،1532:93/أتفيمذكورةألافأربعةآلاطماثابهةقصةفاك)5
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القولهذامثلفيهقالواهلاإ!تفغخسثفيا):قاثلأب!يجازحزمابنويعلق

،)؟("إ!واحدةمرةولو

نايين:أرملةابنإحياءعند:ثانتا

قال):بقولهالجعفريغليهاويعقبيلخصهاالتيالمعجزةجمهذهلوقاانفرد

جمعومعها-لأمهوحيدضابجنازةيسوعرأى16،.:ا:ا7/أيراجعلوقا

وسفمهولدهالهافاحياوتقدمفزجقها،عليهتبهيوهي-المدينةأهلمن

وتعاقذ،عظيمنجيفيناقاملقد5:وقالوااللهومجدواذلكالناسفرأىإليها،

.،ضعبه،الثهواققد:الحاليةالنصخأفيبصلاعشتغئهالثة

لوقاذلكأورددىانما،بالنبوةلهزمانهأهلمنالميحشتاقذقنشهادةفهذه

زادوقنافهأنبياءمنالأمواتإحياءمنذكرناوقد،المسيحبنبوةالتمذحمورد

.!المسيحفعلعلىذلكفي

نىفيناقام!قد"الغغيرة،:الجموعأيقصدقولهمانالنصارىزعمل!ان

ذلكعلىققريرهمفيالقاطعةالحجةلهم:قلناءالحجةيهقثيتهلأعظببلأ

محاضىفالمشحوخطأكفراذلككانف!ن؟عليهمأ!عكأروعر!عتهمبهوالوضا

الحقلنشرأزسيلدهانماالكفر،اعتقادعلىأمتهيقرأدطعقوصحصو؟متزه؟أير،

)2(.النبيينمنأمثالهأسوةالخلتي،وإرشاد

أورشليم:الىالظافردخولهعندثالئا:

رصدبخصوصالك!ية؟بلاعاتفيالجعفريمعموصولآالحديثيزاللا

أحداثيرصدهووهاعليها،والتعقيب!المحنبوةعلىالدالةالنصوص

الطريقلهويفرشونالناس"لهمجشدط!اقرع،أورشليمالميحدخولاقصة

مر11،ا:21/متأيراجعالشديدةالحماسيةالهتافاتويهتفون،بثيابهم

91(.12/12:،يو91/9244:لر11،11/ا:

،الأحداثيذكراندوناعابرةإثارةالقصةهذ.إلالجعفريائاررقد،1931/الفصل()1

.هـ29النهصارىعلىالردكنابهيراجع

قامقد:يقرلرالمانهمملاحظةعلىالقرطياقتصروقد،-029هـ19النصارىعلىالرد)2(

.248صىالإعلام:يراجع،إلهنجا
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فيها:يقول11،-21101/لهاختاميةبفقرةللقصةروايتهفيمتىينفرد

هذا؟منوسآتث:كلهاالمدينةضخحتأورشليم،المسيحأيأدخل)ولما

."الجليلناصرةمني!وعالنيهذا:الجموعفأجابت

علىمركزا!،المحنبرةعلىواضحدليلالنصهذاأنالجعفرييرى

ويتاءل.عليهمالإنكاروعدمذلكوسماعهبالبوةلهالغفيرةالجموعضهادة

الناصرةمنالأتيالني6لهيثهدونالناصمنآلافايمعكيف5.فندثئا:

هذايومناالنصارىمتاخرواآقيطن؟الحجةبهتقرآولاذلكعلىويقزهم

-محضعليهمالانكارفزك؟اوصحبهوضاهدهرآهممنبالمسيحأعلمانهم

.)1،،بهيه!تفونبماالرضا

8،.

تلاميذ.لانعلىأو!المسيحلانعلىالصرمجةال!نصوصتلككانت

يغفللم-فهرحمه-الجعفريأنوالحق،حولهالهتثدةالكئيرةالجموعلو

لانما!الميحورصالةبنبوةالمباثرال!تصريحفيهاليىأخرىقصوضا

بالغة:بهولةهنامنهائئتثث

متفيأيضاوهو81/2693:لوفااتجيلفيرصل!ماعثلأ:فلكفمن

الجعفرييلخصهاقصةمن،الاختلافبعضمع02ه/؟شعر34"8/38:

يلبىولاالمقابرإلايحكنلابمجنونبالميمأص!انجيقول:عل!يهايعقبثبم

تعنبني،لابافهصألتك،يرعيا5:وقاليديهبينخزيسوغرأىفلماثوبا،

فقالالصحبةالميحوصأل،الرجلوأفاق،فخرج،الرجلمناخرج:فقال

يئاديوجعلالرجلفذهببك.افهصنعبالذيالناصواخبراذهب:له

جنونه.منالجنرنعافىالذىهوفهبانالمسيخآخئزفقد،المدينةفيبذلك

قلنا،المسيحهووالثهافههوالميحاذبينهما،فرقلا:النصارىقالتف!ن

يا:يقرلإذ،عقرلكمحالفيم!نكمجنونهحالفيأعقل-إذن-فالجنرن:لهم

علىالمسيحوعرفجذيهعلىتعالىافهعرففقدبالثه.أسألك،المسيحيوع

الجواب:أ-ساجعايفئاالنصهذاايوببنالحناوردوتد،هـ88انصارىعلىالرد()؟

.هـ013،الايمايةانصجةفيمجيبننصرتونقل،2354/الصجح
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تقولونوأنتم،عليهافق!تروالإنانبهالمقسمالإلهبينالمرقةوألرك،حدته

)1(.؟!،بالجنرنأولىفأيكم،الإلههروالإنانالإنانهرالإلهأن

الإبصارب!عادةالمس!يحيديعلىالثهأجراهامعجزةعندالجعفريتوقفكما

ذإ38،،ا:19/يوحنابذكرهاانفردالتيالمعجزةوهي،ولادتهمنذأعمىرجلإلى

بالذهابوأمره،الرجلعنيفيوضعهطيتاوصنعالأرضعلى-المسيحئقل

علماءآراءاختلفتوهناالنور.عي!نيهإلىفعاد،فيهاوالاغت!الصلوامبركةإلى

يومالرجلشفىلأنه-بالثهصلتهأنكرمنفمنهم:المسيحضخص!يةحرلاليهود

القويةصل!تهيؤكدمنؤمنهم-عندهمالمعروفةحرمتهم!ن!تهكاالمقدسالسبت

الرجلفسألوا-بالمعجزاتيأتيأنالخطيئةبصاحبيمكنلاأنهجهةمن-بالثه

.،نجيإنه8:فقالنفسه

،710:451/أيفتايوحناإنجيلفيآخرونصالنصهنايينالجعفريمزجوقد

معزضوبيننجيبأنهمؤمنبينما؟الميحشانفياليهردبينخلافيحول

اكتفىوقدنجي..الجليلمنيخرجلاأنهتزكدالكتبأنبدعرىذلكعلى

فيهالدلالةولكن،)2"عليهالتعقيبدونفقطالممزوجالنصبذكرالجعفري

هذاف!نالمسيحئانفيالحاداختلافهمرغماليهودأنجهةمنواضحة

وأألوهيةعنلحديث!مطلفاأثرولا،عدمهمننبتاكونهداثرةي!تعذلمالخلاف

ذلك.غيرأوربربية

،،،

خلالمنورسالته!االمسيحنبوةإثباتحرلالفرعهذاينتهيبهذا

نأوالحق.والإجلالبالقداسةلهاوبديونالقومبهايؤمنالتيالنصوص

بذكرالباحثاكتفىوقدحصرها،يصعبللرجةكثيرةالمقامهذافيالنصوص

الرصالةلفظمن!الميحلسانعلىجاءفيماخاصة-فقطكنماذجبعضها

الثهورحم.الأمإلىالمؤديالإطنابمنوهرئاللاختصارطلئا-منهاضئتقوما

وأحسنه.الجزاءأعظمدينهعنوجزاهمعلماءنا

!!كا

.هـ29النصارىعلىالرد،1)

39.-هـ29الابقالمرجع:يراجع)2(
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الثاللىالمطلب

الفصوماخلالمقوالفداءالمملبعقيدةنقض

هذايأتي،السابقالمطلبقي!الميحبطبيعةالمتعلقةالعقائد!ضبحد

المتعلقوهو،الحرفةالنصرانيةالعقائداركانأهممنآخرركتاليتناولالمطلب

وئحديذاالخطيثة،رئقةمنلهاوتحريزاللبريةفداءالميبئصلبمنيزعمونهبما

كزصه-قدموسىكانالذيالعهدذلك،خلقهمعاللهقطعهالذيالالهيللعهد

بدم-يزعمرنفيما-تجديد.تمثمالمختار،للثعبالخلاصليمنحالذبائحبدآ

يؤمنمنلكلالخلاصل!يمنحالخثبةعلىأريقالذيالوحيدالثهابنالمسيح

المخئص.الفأديافهابنالميحبانهالثرمن

تنطلق-صابقهفيالحالكانكما-المطلبهذافيعلمائناجهودأنوالحق

غايةبالفاظالعيدةهذ.ببطلانجزآقدالكريمفالقرآنثايتة،قرآنيةقواعدمن

جمع!ىآكي!يخقتفتاائاؤقؤيهغ):جلالهجلفولهفيوالوضوحالصرامةفي

آخنلدواآلذ!وانكنممئبةؤتكنضقئوةؤقاقتفوةؤقاآلئ!زئعوكتز!خآثن

تقي!نا!قتئوةؤقاآلطئنآيباغإلأجمفريقييهكمقايتةص!لزليئيييما

158،.الناه:157،أ(خكهقاغ!يز3آلئةؤكأناتي!آلئةزقغةقل

الفرعينأعقابفيالمطلبهذايأتيأنتعمدالباحثأنهناويلاحظ

،!ونبوتهالمسحلرية،ثباتاثعلقانالفرعان،:وهماالسابقالمطلبفي*!ة

عزفهوعبرديتهالمسيحبثريةيعتقدكاندانالمسلمأقتثيدهذأ:منوطعف

بعضبأنالأياتمنكثيرفيأخبرقدالقرآنوبانورصولآ،نبتاوبكونهوجل

لأن،يصلبولميق!تللمالمجىبانالملميعتقدهذامع)1(،قتوأقدالأنبياء

هو،اللامعليهمالأنبياءبعضجمغلىفئروالتياللم!كدمنالمنزلالقرآن

تيتمةاصريل:مىللاالراللتوجه!سهكاجاصبحلأمهتولهاثاد:صلعلىذلكمن)1(

ابضئا:عنهمجلالهجلوفيله.91)بنرة:اأثؤيخىكنئمإنقليبنائمغآ%ف!تغتكون

له-ا.ان:112-)*أ.!:.آيائنتآةؤققئئونال!!ئاكضقكئزونكأئرأيأ/نفئمذ.لثةا

ياورينتاختئيزصصوليإتها!لاحمئؤيضغهذاتئةإنالؤأقاآدذ-تاكذلية:عنهبموجلعز

إنقتتئئوهئمقيزفلئضؤيا-لذىياكبئتنققنلصيخنزئلبهتمظقذ.فئآلئافيتائحلةيفزتالز

.(:183عمرانأ+اضديىك!ص
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و!ئهاهأصدائهمن!المسيحخفصقدوتعالىسبحانهالهبأنأخبرالذيذات

ومكرهم.شرهممن

ا!الأول

الصلبعلىالنصاريبهايستفمهدالتيالنصوكلعلىالرد

للردمخصضاالأولالفرعيكونأنالسابقةالفروعفيالباحثعادةجرت

أباأنهناويلاحظالزاثفة.لعقاثدهمالقومبهايشثمهدالتيالنصوصعلى

الصلبعقيدةعلىالقومأدلةبذكرآقاالذيالوحيدوهو-الحزرجيعبيدة

عقيدةنفيعلىالدلاثلباستنباطيدأاذمنايزا؟م!نهخانهجقد-عليهاوالرد

مستهلآ،ودحضهاأدلتهمبذكرذلكأردفثم،القرآنصوصمنالصطب

وهربقولهبهاالاصشصهادطريقةوتهافتالأدلةهذهتهافتإلىبالإثارة

الترراةمنبث!واهد،الصلبعلىأي"أذلكعلىأتيتمأنكمأما5:يخاطبهم

علىيسترولاضغفهالعواجزعلىتخقىلافيهافتأويلكم،الأنبياءوكتب

النحوعلىأدلتهمعلىالردفييبدأثم)9(،صئخفه،الوندانصفارعقولا

التالي:

ؤقنثي:(قرابمزأسيعلىبحفوببذئمحركةاصشهاثممعلىالردأولآ:

وهو،الصلبعلىأدلتهمأوضحالنصارىيعتبر.وغريبعجيبدليل

يوصفبانالخزرجيويلخصه481،02/؟ا:التكوينصفرفيجاءبمامتعلق

يوصففجعل،عليهمالهليبارك-وآفرايمقتئن-يائئئه"يعقربأبيهالىجاء

إذايعقوبيمينعنيكرنكييسارهعن-ولديهمنالكبيروهو-منيابنه

قزبهمائم،يعقوبيسارعنيكونكييمينهعنأفرايموجعل،أمامهبهوقف

واليرىالأصغررأصعلىاليمنىيدهوجعلبذراغيهيعقوبفخالف،إليه

علىذلكفثمق،ولديهوعلىيوسفعلىباركثم،الأكبررأسعلى

الكبيررأصإلىالصغيررأسعنرفعهاقصتذ،أيأوزائمأبيهبيدفاخذ،يرصف

رأصه،علىيمينكفاجعلؤتذفيكبرهذالأنأبتاهياهذاتخئنلا:وقال

ولكن،هذافريةوس!تك!ثر،بنيياذلكعلمتقد:وقالالشيخذلكفكره

.175عىالحزرجيعدةابيكاب()1
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ونسلأ.فريةكثريكونالأصغرأخوه

الأمرإ!!هذاأغربفما.بالصلبإعلامبيديهنحالف!تهبأنذلكفتاؤنئم

منبيديهنحالفتهسببالتوراةنصوفيالهذيانبهذاذلكبتأويلرضيتموكيف

)1(؟!..."منسيعلىأفرايمفضل

المزامير:فيبنصاشث!هادهمعلىالردثانتا:

للزتيبوفقا-والستينالتامحالمزمورمنوالفثرينالحاديةالفقرةففي

وفي،غفققاطعاميفيمجعلوناقال:أنهداودإلىينسبربة-البروتستانتي

بدل،شفااكلمةوضعوا96/22الكاثوليكيةأيخا،خلايسقوننيعطثي

فيجاءماوبينالنصيىهذابينالربطالنصارىويحاول،"،علقفا"كلمة

ومجعلرن،بالخلئتفقةأسفنجةقاولوهماءطلبالمحملوبأنمنالأناجيل

المزعومة.الصلبلقصةشاهذاالمزاميرنص

فيخاطبالنريبوالتفكيرالعجيبالم!نطقهذامنالخزرجييتعجب

لمماالمسيحصلبمنلتثبتوايردلمماداودكلامفيتأولتم)قائلآ:النصارى

ف!ذا:مفهومالناصبينيجريمماكثيرومن،معلومداودكلاموتأويليكن،

وما،والحنظلال!ثئمتجزعتنيأو:افز،أطغمت!نيله:تقولبفعلهائنجطآمنخطلث

بعصياناليهودأسخطتهحينذلكداودقالوقداكعليطريقعلىذلكاثبه

.)2("المنكرعنونهيالمعروفمنبهأمرفيماوخالقتثه،الهدىعنوالحيدالثه

الفانيالفر2

الصلبعقيدمةبطلاناعلىالنصومافاالدلانلاستنبا!أ

عقيدةنقضفيالأكبروالنصيبالأوفرالحظالحزرجيعبيدةلأبيكان

،الجعفريالحينبنصالحكثيزاذلكفيلاركهالقرآ،بهايؤمنالتيالصلب

دينفيكاالإعلام5كابصاحبالقرطيوقليلآ،القرافيالدينضهابوأحيائا

فيغالتاتأتيكانتمناقشاتهمأنوالواقع،..والأوهامالفسادمنالنصارى

.ابخوءةهنهتحقئعدآعنحزآابنذكر.ماعلاحظةمع،176-175صالابقالمرجع()1

.هـ176نفهالمرجع)2(
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!ائارة،المزعومةالصلبقصةتحكيالتيال!نصوصفيالعقلإعمالاصورة

تبرزأخرىبنصوصأحيائامقارن!تهامع،حولهاالاصتفهامعلاماتمنالكير

صورةفيالمضمارهذافيعلمائناجهودصأعرض،لذاف!يها.الواضحالكذب

عقيدةنقضفيوأهيتها،جانبمنعلمائناعندأهميتهامجسبمرتبةعناصر

التالي:النحوعلى،آخرجافبمنالصطب

المسيح:علىللدلالةالاسخ!يوطييهوذااستئجارأولأ:

جرانبمنوناقشهاالجزئيةلهذهتناولهفيكثيزاالخزرجيعبيدةأبوأطب

لديهممعروقاكانأنهمعالمحللدلالةجعلىشخصاشئجاربمبدافبداعدةة

باختلافختمثم،وأمانتهيهوذابشخصيةيعلقكائئىثم،طويلةمدة

المقبرضأنترجيحالنهايةفيمشخايوع،اعتقاللحظةتفاص!لفيالأناجيل

أثقىآخرضخصبل!،المسيحمكنلم-والمصلوبلثتول!وبال!ليم-عليه

كيرالجزئيةهذهفي!زرجيكلاآالةو!واقع،فلاء.لهففهوبتلعاليهشفه

ثيءمعوهناكهتامنكلامهبعضهيثصيتطف،ولنا-منظمأومرقب

الفضية.هنهفيالحزرجياليهبرميعاثوضيحوصم!ؤيهصن

اليهود-ظهورييئثأ!اعيىبأنناطقالإنجيلان5:عبيدةأبويقول

عنؤيغخبون،ويناطزهموئغفئفثمتيطفنم-وهياكلهموأعيادهممواسمهمفي

أليست3يوسفابنهذاأليى:يقولونهوكانواحتى،تحصيلهوكثرةبراعته

متإلىأيشير؟الحكمةهذهلهاينفمن3عندناآخوا.ألي!؟مريمأمه

:13/54)56.

أنهمعلىالإنجيلئمنقيتمعندهموالمعرفةال!ثمهرةغايةفيكذلككانواذا

-يهوذاوهو-تلايذهلأحددفعواحتى،يحققوهلمعليهالقب!ضأرادواماوقت

منخلتليلةكرةلثلاثالجمعةليلةفجاء)؟(،عليهليدلهمدرهئاثلاثين

رؤصاءعندمنواليصييئالسيوفومعهماليهود،منجماعةومعه)2(ئيسانشهر

.6،:221/لر،11-1401/مر،2614:16/أمتيراجعورثوتهيهرزايخانةعن()1

،الهرديالفصحعدتارمخعلىاعتدالخزرجيانهـبدر،انصوصفيلتاريغتحديدلا)2(

مادةالمقدصالكتابوقامرس،الكاثول!ييهةالنخةمنهـ168(1)ها!ىيراجع

)فصح(.
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جاءفلمافاضيكوه،مطلوبكمهوأصذذالذيالمذكور:التلميذلهموقال،الكهنة

فوضعوا؟صاحبياحئتلماذا:يوعلهفقال،قئلهثم،عليكالسلام:قال

بعيد-منبطرسوتبعه-وهربواكلهمالتلاميذوتركه،وربطوهعليهأيديهم

فقال؟المسيحأنتهللنا:تقولأنالحيبالثهاستحلفك:الكهنةرئي!لهفقال

الإنسانابنترونلاالآنمنانكملكم:أقوللىانيذلك،قلتأنت:المسيحله

)1(.السماءسحابفيآتئاالقوةيمينعنجالحتاتروهحتى

سنينثلاثنحوالعظيمةالثمهرةتلكمعالعظيمالالتباصنهذاأنفلاشك

قطغا،الئعبهةوقوععلىتدلكلها،البليغةوالجادلاتالعظيمةالمحاوراتفي

فثئؤقمت،بستانمنمظلمليلمنخئذصفيأيخذأنهالإنجيلفيأنهخصوضا

ير
الحالةهذهومثل.النكالوأنراعوالسحمثبالضربمحاسنهوغيرتصورته

وشبهه؟الثيءبينفكيف،وخلافهالثميءبينالالتباستؤجب

السلامعليهعيسىعينهوالمصلوببأنالقطغ!ايهودأولكمأينفمن

قتفوةؤقا):تعالىالثهقالكماوالتخمينالظنحصلأنمايل؟شبههدون

.،158،الناء:157أ)2(!إتثهجآللهوقغةقيتقيتا

فيعنهايوحناإنجيلفيالمسيحاعتقالروايةاختلافإلىالخزرجيليرثم

معكان،السلامعل!يهيسوعأنأيضا:الإنجيلفيثما:فيقولالثلا!لةالأناجيل

)1(

)2(

.،18رو،22لو،41مر26،أتءاجعامفةريخىالىوالن!المغاعقايهقصةعن

الاصتدلالهذاعلىالقوميعزضقد:وأقول،167-هـ166الخزرجيعدةابيكتاب

فاصتاجرواالمحيعرفونلاوهمالرومانالجنودمنكانوايوععلىللقبضذهبواالذينبان

النصيقرل)ذ221:524،5/لوتا)نحلفيجاءماالاعتراضهنايدحضولكنعيه.يدلميهرفا

الجكلحرصوقادةالكهنةعظماءمنإبقصدواللذينيسوعقالئما:الكافوليكي

فلمالهيكلفيمعكميومكلكنت3والعصياليرفتحملرنخزجتملمنآغتى:وافيخ

ودخلراوصاقر.،عل!فقضوا،الظلامسلطالطوهناصاعكمهذ.ولكناليةايديكمتجطرا

فالنص،1448:0،5/مرايفئاأيراجع،،ئفدعنتغبطرسوكان،الكهةعظمداربه

،والثيوخالكهةعظماءبينهممنكانيوععلىللقفىالذاهبنأن)فادةلاتمائاواضح

محهمكانأنهمعالطريقةبهذهعل!هجرمهمإنكار.بدليل،تمائالهممعروفاكانالمحوان

-لهوذااصننجارهممنالأناجلفىبماالخزرجىفاصدلالهذاوعلىالهكل..فىلومكل

تمائا.محلهوفيصححاصدلالالصلبتصةنفيعلى-المحعلىللدلالة
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من:لهموقالالسلامعليهإليهمفخرج،طلبهفياليهودفجاءن،بالبتتلاميذه

وهممرتينذلكففعل،عنهمشخضهخميئوقد-يوعقالوا:؟تريدون

12،.18:3/يوإلىاثيرصررتهينكرون

بعفنحكىوقدلاسيما،السلامعل!يهعيسىورفعالثهدليلإلاذلكوما

)1(."صورةإلىصورةمنالتحولقوةأغطيئالميحأنمنكم

يقولالمسيحعلىوالدلالةللشهادةوأهليتهالإسخريوطييهوذاأمانةوعن

دلالتهفيالإسخريوطيأيهوذا،صدقتمولعلكم):النصارىنحاطئاالخزرجي

غير-اذن-فشهادته)2(؟ملعونكافرمرتدأنهإنجيلكمنصفيأو،،عليه

منغيرهعلىالأمارةجعلوأثركته*،لندامةعاينهعندمالعلهأو.جائزة

هذاآقياعلىوالدليل.بنفسه،المسيحأيأوقايتهإلىالتلميذوصارعالتلاميذ،

أدركمهالإسخريوطىيهوذاأن:بأيديكمالذيالإنجيلنصفيأنهالاحتمال

أنهآغفتفنمإذ،بهاباعهكانالتيثرهئاالثلالينلهمأعاد،وأحينثذالندامة

علينا.وما:اليهودلهفقالت،عليهالمقبوضذلكأهو،ليس

وقلتم:،أناجيلكمفي،أوتقرأهالليهودالقرلوهذاالندامةهذهترىفانت

الإسراعأرادأنه:نفسهخنقفيم!نكمالمفرينوتأويل،)3(نفهخنقإنه

منيذيهقذافثمحينيهاقنلئخرقياليهاعيىنزولقبلجهنمإلىعاجلأ

نأالاأبىعيسىإن:وقلتم،المخرجينجملةيكونأنيهوذافأراد،عذابها

.)"(المخفدينمنفيهايهرذا،أيأيكرن

بشهادةإلائغرفهولم-كتابكمب!قراز.لغينةلمرجلآقتقتف!نهااليهودفأما

صادقعندكمكتابفلاأنتموأما،المطلربذلكأنهالإصخريوطييهوذا

.هـ74للجعفرىالنصارىعلىالردوبراجع،167-166مبالخزرجيعدةابيكناب()1

ابنئئمبهالذكطالرجللذلكولل2:5،؟14/أمرفيجاءكما-المحقولالليرلعله)2(

)يخلهفييوخاانايضئاآالمقاهن!فير*حظ،،يرلدلملوالرجللذلكخيرأكان،الانان

.والاخلاسبالرقةالإخريوطييهرذاوصف6،:1214/

رواية9؟،-1118/الرصاعمالصفرفيانحينفي27،5/أتنفرزاتىذكر.ماهذا)3(

.يهوذاموتليهبةاخرى

.14121/أمروهرالابقةقبلالمهموشةفيالمذكررالنصبتصدالحزرجيلعل(4)
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.)؟""للحجةقاطعخبرولا،ذلكبتحقيق

نراحمنفينقضهايهوذاشهادةمسألةعلىآخرموضعفيالخزرجىلدد،ءا

نأومجتمليهوذا،فعلهماممدكر):النصرانيالقىنحاطتاف!يقولجميلةأخرى

منه:ذلكوقوععلىويدل،لل!يهردقرلهفيكذبقديكون

ذلك..بعدمنهالندمظهور،

6؟آقتفتلتم،صاحبوياجمذيق،ياأأله،:السلامعليهالمسيحوقول،

صديقا.سماهماالفسادعلىمصزاكانولو

الاثنىللتلاميذشهداللامعليهالميحأنشهدالإنجيلأنتن!لاثم،

منهيتملاالسعيدأنولاشك،حقوشهادته91/28،أمتبالسعادةعثر

:ف!يلزمعثرالاثنىأحدويهوذا،فيهشرعإذا،العظيمالفاد

عليه.يدللميهوقامكوق2دةأمحاء

يالصدقءنطقماالسلامعيهالمسيحيكونأوء

ونبدلا.تحوففدكتابكميكوناوء

)2(.،الثلاثهذهمنواحدةلكمفاختاروا

له:التلاميذمعرفةوعدمعليهالمقبوضهئةقغبرثلألتا:

عليهالمقبرضأنجزنية-علىفايقكحنصريخاقمر-كطالخزرجيركر

الجعفريولعلوعلامحه،صوو!هوقغ!زقهولطبموض!رعةمظلميةأي!ةفىاخسذ

خلالمنالصلبعقيدة*ض!عن!ىيصطييلاصتهيجىافظ1ه!ذا!ط

-لتلايذهالمسيحفيهايظهرثلاثةمؤاضعرصدفقددآتها،اثلإتجيفية)فحوصق

الذيالثهحصولضرورةذلكمنوشتتتجيعرفرنه،فلا-الحادثةهذهبعد

آنفا.المذكورةالقرآنيةالآيةعنهتحدثت

ظهورعنالسابقالمطلبفيذكرهامضىالتيبالقصةالأولالموضعيتعلق

.164:هـ161الخزرجيعيدةابهاكتاب()1

.591:هـ091للقرافيالفاخرةالأجربةويراجع،هـ168الابقالمرجع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود807

يعرفاهلموأنهما(،عمواس)قريةإلىذاهتينكاناتلاميذهمنلاثنينالمسيح

صاعةإلاشخصيتهعلىيتعرفالموأنهماالنهار،آخرحتىسيرممامدةطوالا

.32،:2413/ألوإنجيلهفيلوقاذكرهاالتيالقصةوهي،الطحامتناولا

علىدليلوذلك):قائلأالاهمعرفتهماعدآجزئيةعلىالجعفريويعقب

الجليلفيتلاميذهوعلىالطريقفيرفقتهعلىحالهيتغيروكيف،الحالتغير

.،؟الثبماوقوعلولا

نأمن،المذكورةالقصةتكملةفيلوقاذكرهمافهوالئانيالمرضعأما

لإخبارأورشليمالىمسرغئنعادا-المسيحأنهعرفاأنبعد-التلميذين

وذجمروافاضطربواوسطهمفيالمسيحظهريتحدثانهماوفيماالتلاميذ،

وقلةقلوبهملاضطرابؤعئقهموئخقئمولكنه،شخايرونأنهموتوفموا

خعىاذاأ:متسائلآهذاعلىالجغفريويعلق،42(24/36:ألوإيمانهم

.،؟!قتلوهحتىاليهودعرفهفكيفتلاميذهعنشتخضه

عندما،8،ا:211/يوحناإنجيلفيالجعفريفيرصدهالثالثالموضعأما

يلقواأنوأمرهم،يعرفوهفلمالسمئاوهم.يصيدونلتلاميذهالمسيحظهر

كادتحتى،كثيراسمكاواصطادواففعلوا،للقاربالأيمنالجانبمنالثبكة

)؟(.،كثيرالإنجيلفيذلك)أنالجعفريويرى،عرفوهوحيتذ،تتقطعالبكة

عليه:واعزاضهاللهبقضاءالمصلوبتبرم:ثالئا

اللليالمصلرب:قولمن271،46/انجيلهفيمتىأوردهماالخبزرجيرصد

عقيدةنفيعلىبهويستدل،"خذلتييلتمإلهيإلهيأي:،ضتبقتينيلتموللي

الرضاعدميقتضيأالكلامهذاأنجهةمن،السلامعل!المسيحصلب

ذلك،عنمنزهالسلامعليهوعيسى،تعالىالثهلأمرالتسليموعدمبالقضاء

ليؤثرنزلالسلامعل!يهالمسحإنتقولونوأنتملاسيما،غيىهالمصلربفيكون

إلىيزديماعنهتروونلمكيف،ورجسهالشيطانمنويخلصهنفهعلىالعالم

وموسىويعقوبل!اسحاقإبراهيمأنتوراتكمفي.روايتكممع،ذلكخلاف

فلم،ربهمبلقاءمستث!رينكانواالمرتخفتزفملما،اللامعليهموهارون

.هـ75انصارىعلىالرد)1(

http://www.al-maktabeh.com
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والميح-،اللهعب!يدأنهممعيعيبوهولممذاقهيهابواولمالموتمنيجزعرا

لذذلكيكنلمولما؟!منهمأثبتيكونأني!نبغيفكان،وزص!ؤتذ-بزعمكم

.)1(،غيىهالمصلوبأنعلى

السقيا:يطلبالمصلوبرابغا:

191/28،إنجيلهفييوحثابهانفردمافيهايرصدالخزرجيمنبارعةلفتة

فناولوه"عطثانأنا5لهم:وقالأعدائهمنالسقياطلبالمصلوبأنمن

نأعلىقادليلآالموقفهذامنالخزرجيوشتنتج،بالخلمبللةإسفنجة

السلامعليطبأنهمصرحةكلهاالأناجيلأأنيؤكدإذ،المسيحغيرالمصلؤب

ويقول4،2/لو،1/13مر،42/متأيقصدوليلةيوقاأربعينيطويكان

.4،32/يرأيقصدتعرفونهلتمطعاقاليإن:للتلاميذ

الحاجةئطهيركيفليلةوأربعينيوفاأربعينوالجوعالعطشعلىيصبرومن

،الناسأدنىيفعلهلاهذاا3واحديومعطثىبعببلأعدائهوالمهانةوالمذلة

فيكون؟!تدعرنهماعلى-تعالى-بالربكيفأو؟الأنبياءنحواصفك!يف

.)2("لكمشئئهالذيوهو،غيرهللعطضالمدعيحي!ننذ

لمريم:الملاكبشرىمعتتنافىالمأخوذعلىالق!بضأحداثخاما:

بمقارنتهاالصلبحادئةنصوصفيهيبطلالجعفريمنجيداصتدلال

الجعفرييلاحظ)ذ؟نقيضطرفيعلىمعهاتقفأخرىبنصوصومعارضتها

صورته،وضوهتهي!هغيرتقداأنهالمأخوذال!ئصخصعنتحكيالأناجيلأن

وخذ!،هوائاوأبل!ىأزخؤائآوأليىإكلحلآ،الثوكمنولوجذل!لاوس!حى

ضلب،عليهاالتىخشبتهوخمل،وصئي!تإثرابهوئزغتوضئرقيوسئجب

)3.زجمحتوماقزيهحتصتختهقنالىبهوأغيص

الثهبأنالمسيحوالدةمريمبثئزجبربلأنإنجيلهصدرفيلوقاضهدوقد

لرإلىأيثيرالأبدإلىيعقرببيتعلىويمقكهداودكرسيعلىولدهائجل!

هـ164.الحزرجيعيةأجمط!كاب()1

.164صالحزرجيكاب)2(

بزعمهم.-داهانتهالمحاعتاياقصةنحصوصالأربعةالأناجلفيجا.مامجملهنا)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المهانإنقلنا:فلو،صدقاللهوخبر،حقجبريلوقول،22،-121/

.)1(الصادقةالثارةتلكبطلانللزمالمسيحهوالمصلوب

لتقوتةالسماءمنملاكنزولعنلوقامجكيهمامعيتنافىالصلبصادصتا:

المسبح:

عن221/43،فيبذكرهلوقاانفردمابملاحظةالقرافيالدينشهابانفرد

منوخوفهتجزجمهعندآزفيمنوالثئذالمسيحلتقويةالسماءمنملاكنزول

إلىاللامعليهالمسحرفعيقضي)هذاأنالقرافيويرى،بهاليهودإمساك

هذا،ا،ذىمنللعصمةإلانزلوما،اليهودئغيئهلااققلثلأن،السماء

.)2("الصلبفيالنصارىمعتقدمبطلوهو،يلالظاهر

تعالى-الثههوالمصلوبيكونأن!الاتحلدالتجثدعقيدةعلىيلزآ:صابغا

كبيرع!تعلؤا

منالنصارىيعتقد،ماعندلمجفركطيتوقفلاالبارعة"لفتاتعنو!الةفي

!!اليايمحهمهيزمتونالذي2لوقتقي6ب!فك!لليجك!الإلهتجد

وهى!مهكةمن4أ!أ؟لميوحنأإنجيلفيعمايتحدثالجعقريلمحهلتتمع

/6لهه-!غكلومعه-فيرى(فيناوخلجسذاصارت"قدالثانيا،قنوم

علؤاقرهمعنفهتعالى،الثههوالمصلوبالمقترليكونأنذلكمنيلزآ

.)3("كبيرا

العزةمنفهوالالمجيلبةالتورأنيةالنصوص-شبتهمامعبتنافىالصلبنامتا:

والغلبة:والقوة

الىوخههائفجتةأس!ئلةصياقفي-الثهرحمهالفرافي.-صاقهاطيبةفكرة

يمكنالتيالاحتمالاتجميحوشنقرىالسؤالإليهميوجههناوهر،النصارى

بهاالتيعقائدهمب!بطاللهموملزقاللاهائفنذا،الإجابةفيبهاالتعلقلهم

هـ83.الصارىعلىالرد()1

العقيبهذا(والباطلالحقبينالفاصل)صاحبنقلوقد،011صالفاخرةالأجربة)2(

هـ1144الخزرجيعدةابيكاب:يظر،حرثا

.هـ83الضارىعلىالرد)3(
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وئققز؟،.ئصئقمتانمجوز-تعالم!-الثه:لهمانقولا:الدينشهابيقولا،يزمنون

يا:السادصةالساعةصلاةفييقرأونإذ،المسيحفيقولهمبطللا،قالرا:فإن

المرتآحبئناقدعيه،ذفهلميقحتىؤبقيالصليبعلىيداهسئمزتمن

نجنا.بها:سمرتالتيبالمساميراللهيانسألكالثه،يالموتك

السفرففيوالمزامير،والإنجيلالتوراةكدبتهمذلك:الثهعلىجؤزواوإن

والفراعنةالجبابرةوأهلك،الطوفانأنزلتعالىالثهأن:التوراةمنالأول

البهيمالحيوانمنروحذيوكل،آدآبنيفيالملوكوسائروالئضارقةوالطغاة

فيالبحرفيفارصألفصتمائةفيفرعونوغزق،7،و6تكإلىأيشيروغيره

وعلا.جلالغالبالقاهرهوبل،ئغقحتولمسبحانهئققرولم،)!(واحدةساعة

يوميعلمولا،،17-9116/أمتالواحدالثهإلاصالحلا:الإنجيلوفي

)2(،الهيمثلعزيزلا،13/32،مر24/36،أمتتعالىالثهصوىالقيامة

المزموروفي،كغيرههوبل،بالصلاحيتفردلاوالقهرالآفاتتلحقهوالذي

)،،.،الهيمثلعزيز:عث!رالابع

:مصلوبكلنلعنالنوراةتاسغا:

نصوصبينالغريبالتناقضوهذاالحجي!بةالمفأرقةهنهإلىالحزرجيتنبه

بهالنصارىبؤمنالذيالمقدصالكتابقسماوهماوالجدبد،ا!قلبم:العهدين

دفنبوجوبمجكمالقديمفالعهدكلها..نصوصهقداسةويعتقدونكله،

النصفيكما-ذلكويعلل،صلبهيومالثحمىغروبقبلالمصلوب

.،الثهمنملعونالمعلق)بأن23،--2122/أتثفيالبروتستانتي

فيويؤمنونالميح،بألوهيةيؤمنونحينماالنصارىأنالخزرجيويرى

تحديدنيهولي!،الخروجسفرمنعثرالرابعالأصحاحفيمذكورونجرد.فرعرنإغراق()1

مركبةألفبتحاثةخرجفرعونأنالنصيذكردانما،ألفبتمانةفرعرنج!لأعداد

الخ....عيهايركبونوجنودمصرمركاتوصانرفتخه

القرافييذكرالذيالآخرللنصوجودلاوكذلك،الحالةالأناجلفيالنصلهذارجردلا)2(

فيبالعزةمرصوتالربأنزكيبكر/الدكتوراشاذناويذكر،عثرالابعالمزمورفيأنه

.16،91/ار،9211/و288//مز،16/اخ11

.492-هـ392النهاخرةالأجربة)3(
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وتعالىتبارك-الثهبأنالاعتقاديلزمهمخ!ثصبة،علىوتعليقهبصلبهذاتهالوقت

)1(.المذكورالتوراتيالحكمبمقتضى،نفسهعلىاللعنةأوجبقد-كبيرأعلؤا

القبر:فيالمصلوببقاءمدةحسابفيالفادحالخطأعاشزا:

الصلب،عقيدةلنسفتكفي-الجعفريعنهنقلها-حزمابنمنبارعةلفتة

وسيبقىم!يقتلبأنهنحتلفةمناسباتوفيمرةمنكثرالمسيعب!خبارتتعلقوهي

.الأمواتبينمنيقومالثالثاليوموفي،أيامثلاهلة-قبرهفي-لأرض11باطنفي

متىانجيلفيالأمربهذااليهوذالمسيخإخبارعندحزمابنتوقففقد

32،:11/92لو،ب!يجاز12-811/مرفيأيخضاوهو،121/3845:

بأنهوأخبرهم،جبانفاسقجيلبأكمفوصفهم،معجزةمنهطلبراعندما

.الحوتبطنفييونانمكثكماأيامثلانةالأرضباطنفيسيمكث

مرةمنكثرالأمربهذاتلاميذهالمسيحإخبارعندحزمابنتوقفكما

عليهوتثيده،المواضعمنوغيرها9...لو9،و8مر،17او6متأيراجع

مختلفة.ومناصباتمراقففي

صلبعنتتحدثالتيالأخرىبالنصوصالنصوصهذهابن-حزمقارن

قبلدفنقدالمصلوبأنعلىمجمعةأنهافوجد-بزعمهم-وقياتالمسيح

الاستعجالبسببلهاللازمالحنوطعملوأخر،الجمعةيرممنالثم!مغيب

الأحدفجرفكانتالمزعومةالقيامةأماالمقدص،البتدخولقبلدفنهفي

فييثقلمأنههذاومعنى02/1،،يو24/1،لو16/9،مر28/1،أمت

ومافقط،ثانيوممنولسيزاويوتا،أخرىوبعضليةصوىالأرضجوف

أصحابكذبأو،وكذبهالمعيحنبوءةتخففهذا:علىيزتبأنهشكمن

)2(.أبذايكذفينجيمنمالأنه؟الحقهوومذا،الأناجيل

.153صالحزرجيعدةابيكتاب:يراجع()1

هـللجمفريالنصارىعلىالرد:أيضئاويراجع،192و283-1282/الفمليراجع)2(
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ي!لالاقديلعددوناقلوهاالصدبدواقعةالحاضرونعشر:حادي

عليهم:ايهمرانتتاصيىأوالكذبعلىتواطؤهم

نأإلا-الثهشاءإن-مستقلقادآمبحثلهالسندنقدعنالحديثأنمع

أهممنشدهانقدجعلوا-المزعومةالصبببنقضلاهتمامهم-علماءنا

عبدالقاضيموقففيبالخصوصهذاويتجلىلها.النقديتناولهمفيا:لوانب

علىالعقيدةمسائلفيالتعريلبثسدةيعارضفهو،-الثهرحمه-المعتزليالجبار

الإلهوتجسدالمسيحألوهيةإثباتفيالنصارىمناعتمدمنأنويرى،السمع

أيقصدالأربعةالتلامذةوتقليدالكتبإلىوالرجوعصلفقناتباععلى"

يصحوما!القديمصفةفيالكلاملأن،ساقطفقوله،الأناجيلأصحاب

لوجباذغؤهماثبتولو،السمعإلىفيهئزتجغأنيجوزلا،يصعلاوماعليه

إلىوالرجوعالتقليدمذهبهموموضوعفكيف،يقتضيهماوفقعلىئتآؤؤان

)1(.3!،العلمالأربعةبخبريقعانيجوزولآ،الأربعةخبر

ماأبطفناالطريقةولهذه):فيقولالصببقصةعلىالقاعدةهذهيطبقثم

علىوغؤلوا،الأربعةهؤلاءهرئقلهمآصنللأن؟وصلبهعيسىقتلمننقلوه

حالهويثتئبهالمصلوبصورةيغيرقدالق!تلبعدالصلبولأنذلئا.،فيتقليدهم

لااةمورامنحالةهذهوما،فيهالحاللثبهأنجازذلكئملفتتى،بغيره

اء(يكونلاأن)باضطراريعلمماضرطمنلأن،باضطرارصحتهممغقئم

.)2("فيهالحالتفتيسن

يعلص-نبأنهمالنصارىجميعيتهملاأنالجبارعبدالقاضيإنصافومن

اهذهثيوعكيفيةيشرحثمومن،يكابرونهذاومعالمشحصلبعدمحقيقة

لسنا،)الصدد:هذافييقرلاليهلنسنمع:المتلاحقةالأجيالمدىعلىالخرافة

الصطب،وقوعبعدمأيأغيضتقدكلهاأنهاالطوانفهذهعلىندعي

القليلالنفرأوالاثنانأوالوإحذبهئخيزأنفيهالأصليكونوهذاوكابزت،

الظنؤيخيم،صتيغهمقنفيصذقهم،كثيرةجماعاتعنهذاأخذنا:فيقولرن

.5142/الجارعدللقاضيالمننى)1(

لاهـ143الابقالمرجع)2(
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قنليقن:ويقولذلئايققدمنويكثر،يخصدقهمهؤلاءبعدمنويأتي،بهم

ويغترونذلكبعدالدعاوىهذهاهلقتك!ز،جماعاتعنهذاأخذقد

قؤله،قنمنأو،كتابمنآيةتاويل:المقالةهذهاصلكانوربما،ببهثرتهم

.)1("نصأنهلهالتاليفيع!تقدبهئقتتذى

قنأعدادعنليبحثالنصرصقراءةفيئف!!الجعفرفيقيلغتهنامن

المسيحأتباعمنيحضرلماأنهإلىالنهايةفيليصملهذهالصلبحادثةشهدوا

فلا،قليلةشرذمةسرىمنهممجضرلمواليهود،)2(ضعافنوةصوىأحد

.)3(،العلمبهيحصللاوذلك،عنبمإنما.ئقلبعدهمجاءمنوكل،تواتر

،88

1(

2(

3(

.135-هـ134الجارعدللقاضيابخوةدلائلبهت

فيفثيرلوقاأما،1،4-1504/مر،65-2755/تأيراجعهنافيومرق!تىاقفق

يوحنااما،ومرضمق)يهنأشاراللاتيالنرةبينهممن،ئحارفهينخغإل231،94/

له:وقالبامهأوصا.الميحوانالنوةمعشخصئاهووبرررلليثير25،27؟/19في

انجك.هذا:لهاوتال،امكهنه

ولكنالصلبعندتحثدجمعيلىميرلرقاانريلاحظ،هـ73انصارىعلىالرد

تعمدوانالهرد،القولهذاتكذبنفهلوقاإنجيلفيالثابتةوالوقاثعالأخريالصرص

عنبجدمكانفيالمزعومالصلبونفذوا،كذلكيئالجلىفيرعاكتللاعليهالقبض

غيرإلى...اعقالهلحظةوتركوههربواكلهموالتلايذ،النرضلهذانحمصوغيرالعراذ

الصلبقصةفيالتراترلقضيةالجيلةفاقثةاطارفيحزمابنرصدهاالتيالرقائعصتذلك

.174:78/الفصل:براجع،المزعرمة
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الفالثا!ا

الفدا،عقيدةنقض

ضلب-بزعمهم-فالمسيح،الصلببعقيدةالقومعندمرتبطةالفداءعقيدة

الجنةفيآدمارتكبهاالتيالخطةأغلالفيلرقابهموعتقاالبثرعنفداء

)؟".المحرمةال!ثمجرةمنبالأكل

نأإلا،مؤلفاتهمثنايابينالفداءعقيدةتناولواقدعلمائنامنعدذاأنومع

كانفلقد،القضيةهذهحولالخزرجيعبيدةأبوقالهبماشكتفيالباحث

.)2(لهاتناولهفيأفكارهترتيبأحسنأنهكما،لهاواستيعاتادقةكثرهم

حينماالنصرانيالقسخصمهكلاممنالعقيدةهذهبعرضبدأفقد،

الذيآدمالعاصيعبدهمنالنهيننفمأنبمكنلئمنفاإفهقلت:5قانلأ:خاطبه

نأأراد-العبدامنزلةوسقوطاليدجلالةلاعتلاء-بقدئرهوإشهانكلمه

عبسىبصلبآدآخطيئةمنفانتصفمئله،إلهعوالذيالاقأنمنيتصف

يلبيحه.

علىالبدايةفيمركزا،جوانبعدةمنالمزاعمهذهتف!نب!نيشرعثم،

ذا11فيقرل:خصمهيخاطبهرهاآدآ..خطيئةمنوالانتصافالانتقامجزئية

فا،ولىالبد،منزلةوسقوطاليدقدرلاعتلاءآدممنالانتقامئرذلمافهكان

أحذايعاقبأن!عنهالأبعددان،المذنبعلىويتوبالذنبعنيعفوأن

الجور.ونهايةالظلملغايةهذاان،غيرهبننب

إلىئتتبماتعالىافهإلىوئتنتوإثباتها،بلصلوبيةاحتيالآالتوبةقيليت

العفومن!بهييقماعنهونفيتوالغاللة،الجقدمنالآدميينثرار

.،مثلهإلههوالذيالانسانمنانتصفانه:وقلت،والصفح

للتكفيرصتئبهتززثوالتيدله،المزعومةعيسىممالقيماجزثيةإلىيتجهثم!

أمت:اكالص!لعلىهـاجع،اباطلةالعقلةهنهلابكفيانصارىاليهايتندكثيرةنصرص()1

.الخ،15/3000كوا،22:25ولرو،16ولير،45-0/144مر،2628/و02/28

.503:هـ592الفاخرةالأجربةفيالقرافيفعلهبماثلأالخزرجيفعلهمايقارن)2(
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المقدكلالحتابنقدفيالمسلمين6علماجهرد617

كبيرا.علؤاتعالى-دثهمماثلأإفاباعتبارهالثحرعن

الصلبأنأيديكمبينالذيالإنجيلوفياعتقادكموفيا:الخزرجييقول

الصلب،يلحقهلماللاهوتيالنصفوأن،آدآمنالمتخذعيسىحنتملجق

اضفولا،المحهيضقملمالآنف!لى،هذاكانف!ذاكفر.عندكمذلكونحالفة

فكيف،آدمنسلمنإنانمنوانتقمانتصفوءانما،قلتكمام!ثلهإلهمن

تقرل:أنلنفسكأتجزتوكيف؟!تجذهبذنبفيعاقبهإنائايظلمأندثهينبغي

إ!.ضلالهاوأوضحالمقالاتهذهخللأبينما؟!مثلهإلهمنانتصف

عليهغاضتامدةبعدهفبقيحقهفيغثذهأخطأرجلعنالمغرورأيهاأخبرني

كانالذيالع!بدبذنبقتلهإلىقغقذولذألمسهولدحتى،معاقبتهعلىساكئا

ذلكعلىنفطيشفيأنأرادأنه-ؤتذهقتيهمن-ذلكترىألستله.أذنب

هذائخدثوهل؟!خزنهدوامإلىوداعتاكربهفيذائذاذلكفأصبحالعب!د

؟إ،.لهعقللامنأوعاقلنفسهعلى

الفداءعقيدةعلىالمترتبةالآئارأخطرمنواحدآالخزرجييناقشذلكبعد!!

خصمهمعالفكربةمساجلتهاطارفي-الجميلبأسلويهيدحضهثميعرضه،الباطلة

نحطئةالجحيمفيئاوينكفهمكانواعيسىزمانالىؤتد؟وجمغآدمإن:قلتما:فيقول

نلكفينزلثمالصيب،خشبةفيعنهمدمه،هراقيرقتافمحتىآدمأبيهم

الإصخريرطي.يهوفاالاجميغفممنهاوأخرجالجحيمالىالوقت

تعالىيلثهأنتفهمكيف:(عمرانبنموصي)عنالمغرورأيهاأخيزني

نبتاعباد.إلىوبعثهوففئلهواصطفاهكلمهأنبعدف!يهاوخفدهالجحيمأدخله

اتخذهقدكانالذي(إبراهيم)وكذلك؟!..ذلكبعديكفرولموهادئا

؟!،.توحيدهيديهعلىوأظهرونبوتهبهدايتهوفضلهواصطفاه

آدآذئبأكانلوأنه)يرى)ذوطريفا؟مهئاجانئاالخزرجىيلصىوأخيرأ!

بهولصزخحثالتوراةبهلنطقتإلهبدممنهأنقذواحتىأولادهاعناقفيتقيئ

ذجمز؟التوراةمنموضعأيففيدثغ،للعالموئصتادثشنيعأمري!نهالأنبياة

.)1(؟!سئطزالأنبياءصحفمنصحيفةأيفيأو

.75؟:هـ173الخزرجيعدةابيكاب:يراجع()1
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التيالأدلةمنوتهكمهللقومالخزرجيتقريعذكرقليلمنذمضىوقد

وحكمه-القديمالعهدنصوصمن-الصلبدعرىإثباتفيإليهااستندوا

سخفها.الولدانصغارعلىولاضعفهاالعواجزعلىيخفيلابأنه

!!،

،النصارىبهايؤمنالتيوالفداءالصلبعقيدةعنالمطلبهذايتهيبهذا

طيبةلفتةفيحزمابنإليهانتبهماعلىالوقوف.دونمغادرتهينبغيلاأنهوالحق-

البئمر.عنفداءبالصلبعليهوالحكمالمسيحتأليهفيالقومعقائدل!نقض

نأمن34،-231/33)نجيلهفيلوقاأوردهماعندمحمدأبوتوقففقد

لليهوديغفرأنودعاهالثهإلىتضرع-بزعمهم-الصلبإلىسييتئحينماالمسيح

به"يفعلونهما

ألوهيةبنفيالقومإلزاموالدعاءالتضرعهذامنحزمابني!نبطأنوبعد

ف!ن؟لاأمهذهدعرتهأجيتمثول:لهميقال5:بالسزالإليهميتوجه،المسيح

له،ئثتجابفلايدعوإلهمنكثرايخزيفيليس:قلنا،دعوتهتجبلم:قالوا

ءوكلكموأعلافكمأنكمقاعلموا:لهمقلنا،دعوتهأجيبتبلقالوا:وإن

غفرقدقوأصت!ثيستحلونكيفإذلهم.-ظالجونصلبوهالذيناليهودمتبكم

بهاتعرفرنعقولتكنمآقا؟انهضدبهمفيالملامةعنهموآسنقطإففنملهم

كلبلمثا،،علىأحدالعالمفيليىالذيالضلال،صعليهأنتممامقدار

11(؟!دونهفهيضلالة

،،!

الاصارهنافيحميةأخرىفكرةعنالحزرجيعبروقداختصار،؟فتجص3لأ3-؟31لم.الفصل(1)

النصارىصنشألاأهون!ربشركأنووجد،النصارىوضركالأرثانعبةالعربشيزكبينفارنيخما

تحةثطد::ه-6لا!،إضلة3رتابى-ضعفت،كرصيعنالماءمنأنزلاإىانيعقلرنالنين

في،ئصنيهمضا.فيرصتفجهمخديهاليهودئطمالىذلئهبعدخرجفم،وطثودآبولهبين،محرفياضهر

خهفيورجيهيديهوئييرهم،بهامضافايد5فيوقصةراصهعلىالركمنتاخاروضعهم،وجهه

،ملعونا:التوراةفيقالتع!لأنه،بذلكاللمنةنفهعلىوتعالىتارك!إمجابه،علهاإبا.وصئبهم

بالصيب.تحثقمنملعرن

ف!ن،أنفكمعلىاليهودضكرواوجتمقادر،وهوبهذاوصفتمو.حينصمفاجعلتمر.ولقد

صيفاكانرقدعظت،كرصللارعرفو.صمانهإلاعادو.حينبنفه،يخغلهمنأزشذبيخغفهم

ونتهديهضزكئمر.،الذكاالالحادهناصرمنبفهنحيذفصابها..غيرفيوأنزلهانفهاهانبان

هـالحزرجيأكتابكبيرآ،.علؤايقرلونعماافهفعالىخرقمر.،الذيالرضادبلاوضح

153،.
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المتواليةوالفروعالمطالبمنالجموعةهذهكذلكتنتهيالمطلبهذاوبانتهاء

الثهواتحاد،المسيحتأليه:منالزائفةالن!صارىعقاثدلنقضمخصصةكانتالتي

الذاتفيالأقانيمت!ثليثواعتقاد،تعالىدثهبنوتهواعماد،فيهوتجسده،به

الثهتعالى،آدمأبيهملخطيئةوتكفيزاللب!ثرفداءالميحصلبواعتقاد،الإلهية

وعبوديتهلالمسيحبئريةلإثباتفرعانتخللهاوقدكيزا..علؤاكلههذاعن

والحمد،أخرىناحيةمنالسلامعليهورسالتهنبوتهدراثبات،ناحيةمنتعالى

استكمالإلىالتاليةالمطالبفيالباحثويعود؟الصالحاتتتمبنحقهالذيلثه

علماثناجهودمعالمباركةالرحلةهذهإطارفي،الأخرىال!نقديةالجوانب

الموفق.والثه،الجديدالعهدمقنقدفيالأجلاء

ء-مي
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الرابعالمطلب

الجديدالعهدفيت!الخاتوبالفبيالبشاوات

للكتابالنقديةالحركةعلماءرصد،القديمالعهدمقنقدفيفعلواماغرارعلى

الجديدالعهدفيالنصوصمنعدذا-الهجريالسابعالقرننهايةحتى-المقدس

مج!..محمدالخاتمبالنيالتثيرثبوتعلىبهالاستدلاليمكنماطئاتهابينتحمل+

وفيالكرامعلماؤنارصدهاالتيالنصوصفيالمتأملف!ن،هناكالحالكانوكما

نظرإنعامإلىتحتاجوإشاراترموزاالايتضمنلاكثرهاأنيجد،عليهاتعقيبهم

علماثناواصتنتاجاتتعقيبات)نبل؟المطلوببالامتدلالمنهاللخروجتدبروطول

لإثبات-أحيائاالنصوصأعناقوليئوالئعسفبل-التكلفمنكثيرمنتخلولا

وأمته.وأصحابه!!الخاتمالنيعلىفيهاالواردةالأوصافانطاق

نجعرضالباحثسيكتفي-الابقالمبحثمنالمناظرالمطلبفيحدثوكما-لذا

مع،المئودوأفدفابالمطلرالغرضمنقريبةأنهايرىالتيوالتعقيباتالنصوص

في-آخرمرضعإلىالتعسففيائنريةوالتعقيباتالأخرىال!نصوصصردتاجيل

النقديةالحركةفيالسبيةالجرانبعنالحلإيثعند،البحتهذامنالثانيالباب

تحالى.الثهب!ذن-الدراصةتتناولهاالتيالفزةفيالمقدسللكتاب

الأولالفرلح

الأناجيلفيبشاراق

التيفالنصوص،يوحناإنجيلعلىمقصوزايكونأنالعنوانبهذاالأحرىكان

صيتينكما،الانجيلهذامنالاحقةكثرتهاالمضمارهذافيعلماؤنابهااصتثهد

-:التاليةالسطورفيبوضرخ

الفارقليط،:ابلفظيتعلقماأولأ:

الأولالفضلصاحبفهرالطبريربنبنعليوبخاصة-الأجلاءعلماؤناتوقف

علىبهاالمسثنقدالنصوصمجموعةلىلرادفيالنقديةالحركةكتبمنأيدينابينفيما

المذكور)الفارقليط(لفظعدتوقفرا-والجديدالقديم:العهدينمن!عمدنبرة

في،المؤئدأبلفظالحاليةالنخفيئتزتجثموهر،الرابعالإنجيلفيموضعمنكثرفي

كتابالإنجيل:فخةفي،افييناو،البروتشانتيةفي،المعزياو،الكاثوليهية
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.)؟(المقدسللكتابالتطبيقيالتفيرونسخة،الحياة

26،:4/1أيرالأولالموضع

نبوآتأيقصد:نبؤة):عنوانتحتالجديدالعهدنصوصفيجولتهربنابنبدأ

ذلئافي!المسيحقال5:-قائلا"وصلمعليهماالثهصلىالنيعلىالمغبثارات،أو

الفارقليطإن5:-انجيلهمنعثرالفصلإلخامىفيالتلميذيوحناكابفيمخفدمفدهوما

الثهيرصلهالذيفالفارقليط.،ثيءكليعففكنمباسميأبييردلهالذيالحقزوخ

غيموهيكونوالمضيءكلالناصنعفمالذيهو!المسيحلاسن!مصذفاالمسيحبعد

كانالذيغيىشيئاالناصعفمأحذهذادهرناإلىالمسيحتلامذةيخايكنولم.قبلفي

،!النيهويعلمونيكونوالممما-الناصعئمالذيفالفارقليط.المسيحعلمهم

.،شيءكلأ:المسيحصفاهالذياليلمهوءوالقرآن

ب)فارقليط(المسيحصئئيلماف!نه،باصميأبييرسلهالذيا:قولهتأويلاما

يكون:أي،باسمي-سسله)نه:قولهالمسيحمنئنكزلم،الاصمجمداعمدوصمي

الاالسلاآعليهما،نبياء.كتبمنبابو!المحذكريرجدمافقل.ستمئص

.ت!ميةالقرافيويعلل)2".بعدهجاءلأنهوتثثفغةيتلوه"بهتصلا!النيذكركان

ورهر،أيرثيطه5:البونلألي+صلفي5:"ثلؤيد5لفظتفيرتي"لكاثولبهيةالنخةنفول(1)

الأولفالمفى،عنهللدفاعالمتهملدىئ!تذكىماعرومل!،كلقانونلتةمنمقىلفظ

والئفغ.كالمعزىأخرىمعالأظهرتهذاعلىوبنا:.وافدافع،والماجمذ،الهامي:هو

.337،ص)16(أهاثى،000يوحنامؤلفاتفيالاالجديدالحهددئرلاوالعبارة

وعند،الحامداوالحئادالضارى:عد)الفارقيط(مضانوالقرإفيالجعفريوشقل

كد-فهو!عمدنياعلىننطبقالأوصافهذ.انكلاهماوبرى.المخئصانه:جمهورهم

الناصنحلصأنهالقرافيوعد،جهنمنارمنواكمذالمخئصأنهبمعنىالمخئص-الجحفركط

دينوينصئزئيزانهجمض،افيرانه)الفارقيط(محانيمنبانالجعفريوانفرد..الكفرمن

كابمنعزفة)المعزي(كلمةنقلالجعفرييكونانالهتملمنأنكتابهمحققوبرى.الثه

الآجولة،12،صالنصارىعلىالرد:أيراجع.المذكررالنحرعلىتاوللهاإلفاضطرآخر

.(418صالفاخرة

وهربالريايخة)اثنخما(لنظهوايرنايةباللنة)إلفارقيط(لنظبانالقرطياننردوتد

--ةابناورد.مامعالضيترافقوبهظ268-926،صالإعلام:أيراجع.بالعربية)محمد(

ع)المنحنا(لفظاصتخدأحيث،يرحناإنجيلفي!بمحمداتيرعناليرةفيآثا

11*.الرياني

عدةأبيكتاب:ولراجع.185-184ص!محمدابخينجوةإئاتفيوالدولةالدينيخظر:)2(

913:141صالنصرايةالمئةفضيهحةفيالإيمايخةال!نصيحة-914:421صالخزرجي
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)1(.المدحغايةبانه(الحق)روحبالفارقليط

:،16/7:13أيرالثانيالموضع

الدينضهابالتفصيليبالتعقيبوتكفل،عليهتعقيبدونملخصاربنابنذكره

لكمأقرل)هكنا:المسيحلسانعلىالبروتسنانتيةالنخةفيالحاليوالنص.القرافي

ذهبثانولكنالمعزكا،يأتيكملأأنطلق.لمإنلأنهأفطلق(أنلكنمخيرأنه.الحق

ليانئنوئة.وعلىبزوعلىخطئةعلىالعالميبكثذاكجاءومتى.اليكمأرشلئة

كظجاءمتىوأما.الآنغتملواأنتستطيعونلاولكنلكم،لأقولكثيرةأموزا

تثضغماكلبلهنفسهمنيتكئملايهنه(الحقجمغإلىيرشدكمفهوالحقروح

".آتيةبأمورؤيخيزكئمبهيتكلئم

عدةفهفاصتنبطوا،صولةالفقهيةبعقليتهالنصمعالدينضهابتعامل

فها:.مقاصدعدةالبثارةهذ.في5:فقال!عمدبنبياالتبشيرعلىأصتدلالات

أنلكمخيرأان5:لقوله،منهأفضلالأتيأن(خبز!أثيح،أيقصد6له-

.،الفارقليطيأتيأنطلق

الىالارسالانبةلعليل:أيقصد8ال!يكمأرصتكعه(فطلقتةأظ"تمولهمعى-

تحققفقد!-المحفمابعلىمونوف!المصطفىمجيءلأن)مااكلح،

أزصتذانطلقثافا:والتقديرمضافحذفعلىأو-الميحذهابكجردالارصال

أفهء

والجوصوالنصارىاليهود!وئخوقد.الحطئةعلىالعالميوئخالآتيأن-

ضتائين.الجميعوجدف!نه،والعرب

فيتعين.!المحيحتففةلأقا-ويقولالحقجمغإلى-سثذ"الأتنأنأخبر،ء-

المر!ئةا،خلاقوكلالرلانيةالآثابمجميعتأبلملأنه؟!النيعلىخنفه

.!محمدالأكرمرصرئناالاوالآخرةالدنيامصالحجميعوتحصيل

قالولذلك.اليهيرحىبماتتكفئمدانماالهوىعنينطقلاانه!لنيناالئسهادة-

.النجم:3،،،أبوحى(وحيالاهوالهرى)3()نعنبنطق)وما:العزيزالكاب

)2(.تجزقا،بهالموعودهوفيكون!،نبيناإلا-يأتيولا-صفانههذهقنتأتولم

.418صالفاخرةالأجوبةينظر)1(

.تصرف422-423صالفاخرةالأجربة)2(
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و،::141518/أيو:الثالثالموضع

الموضعلهذاملخصعرضبمجردربنابناكتفىالابق،الموضعغرارعلى

لسانعلى-يقرلالبروتستانتيوالنصوالاصتنباط.بالنعقيبأيصاالقرافيوتكفل

الآبمنأطلبوأناؤصتاياي،فاحفظواتحبوننيكنتمإن5:-تلاميذهمخاطتاالميح

نأالعالميشطيعلاالذىالحقروح،الأبدإلىمعكمليمكثآخرئغزيافيعطيكم

.،فيكمويكرنمعكمملإثلأنهفتعرفونهأنتموأما.يعرفهولايراهلالأنهيقبله

إلىتثبثالذي"أنجهةمنالنصهذافيالاصنلامبنىالبشارةالقرافييستنبط

ذااله.لاالردوليربالةهوالأبد

وستمرةوالدهور،الأياممزعلىباقيةواللامالصلاةأفضلعليهنبياورصالة

...الخللعن!المحلقرلضؤنابه،الموعودهوفيكونوالثور،البعثيومإلى

لملأفهمتقبلوهأنالعالأئطتيلمالذيالحقروحإنها:-ررث!المسحقولثم

غلتزمنفيبالتوحيدئعث!،عمذابهالمبشزالنيئأي:أأنهإلىليريعرفره،

والبعدالمنافاةكايةوهو..بالثالوثوالقرلالنيرانوبيبرتالأوثانوعادةالجهلفيه

)تهاآلآقةأتجغلأ:،لسانهمعلىالقرآنحكىأكماقالوارلذلك،لهجاعما

اليهودمعالايتحذثرافلمالتلاميذوأما،.أص:هأغخامبةن!ثقتذاإنجذاؤ

لكن،والأصنامالنجرمغتذوبعفئفئمالثريعة،بذلواأنهمغير-يوخدونوكانرا

هويكونأنفتعئين!،زمانهبخلاف-الأرضوجهعلىشافغامعلرئاكانالتوحيد

)1(.بهالموعود

من)الفارقليط(لفظأن:النصوصهذهمنآالكراعلماؤنااليهيرميماوخلاصة

لتطابق،أخرىناحيةمناليهئبتالتيوالأفعالعليهأطلقتالتيوالصفات،ناحية

:-السؤاليكونوهنا..!الثهعبدبنمحمدالمرملينخاتموافعالصفاتمعتماما

موق!وما؟)الفارقليط(لفظيفئرونوبخ3الصددهذافيالنصارىبقرلماذا

.؟التفيرهذامنعلمائنا

أنا)ذتماقا..ودحضهاللفظلهذاالقدييمالنصرانيالتفيرالقرافياورد

في!فعلرنالتلاميذعلىتتتزلنارئةألئناالنصرانيةعلماءقداميعند)الفارقليط(

ولا-الألسنمذهنزولتثتلملأنهإما:صحيحغيرومواوالأعاجيبايلأيات

.941-418صالفاخرةالأجوبة:ينظر)9(
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327الأولباب

كدثواباخه!9تثهدالتلإميذييرلأنأو،-يثبتلمأمر!صفيالمسيحلتصديقمجال

.("اعدائهمعلىتؤئدهمابنارآلئنإن:قؤئفنمقكذلت.الهوانبانواعوأهينوا

نامنا/26،أيرهفيجاءبماالمزعرمالتفسيرهذايعارضالقرافيأنكما

ن):قولهمفيالنصارىأ.يكدثهذاأنويرى،للمسحيثهدبهالموعوبافارقليط

قولعنهايصدرلا)2()مقومة(آيةالألسنتلكف!ن،ناريةآلسنهوالفارقليط

وأنهشيطانبهأنهأوزعمهململهتكذببهمفياليهردعلىنمرتهيلااثارة-المعميح

و!دقيبراءتيفتظهر6لييشهدقنبعديسياتي)-أوحاشا.،بأمهزفيمنن

،)3(صدئقةأفهبأنالكريمالقرآنصزح:كانوكذلك..بهرتوفيفيمااليهودوفيب!

فقال،)5(لليهودبالبيناتجاءواته،)"تثرغير.منالرلايةبالقدرةختقتوانها

الن%ئفئقآؤتحيقئهآل!!زئ!وثتزصتمآتنجميتىآتتيصيخ)ئتا):وتعالىصبحانه

صبدنبؤةعلىالظهورغايةفيتنصيمنوهظ17،الناء:ا1(يتةؤزوخت!تتم

.)6(،!شأنهوعلوالمرصلين

ؤغذالذي)المعزي(أوأالمعين(أو)المؤيد(ان:يقولرنقالنصارى:حديثاأما

منالمنثقالئاكالأقنومالقدص()روحألاهومأ"لنصوصهنهفيب!رصالهالميئ

..الأخرىالطوائفعند-معاوالأبنالآبمنأو-الطو(ئفبعضعند-الآب

وتحئروااضطربواالتلاميذانبدلاأ:المقدصللكنابا!طبيقيالنيربقولا

ذاتهالثهروحالمعزي)ن.3معهمويظلبوعيزكهمأنيمكنكيف:متسائلين

هذاحدثوقد.ويرضدهمويرعاهمبالتلاميذلهتميسوعالربصعودبعدءديجي

القدصالروحان.بقليلالسماءإلىيسوعالربصعودبعد2()أعالخمسنيومفي

..منااللهيريدهماحسبنحياأنئيينناوهو،افؤمنينكلوداخلداخلناالثههر

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

.418-941صالفاخرةالأجوبة

.)ئغنوية(نظريفي-ولعلها.غامفةكلمةوهي،الأصلفيكذا

ؤأفة،آلزشلثقنلهينختثقذزئموذا!فزكضآنىآنضييخفاة:وجلعزإلى-قولهيثير

.175:الما!دةأ(آلطغاتمتمأئحلآني!ائاحمذكغة

تحدئلثتاكثرؤئزكث!تنيؤلذلىئكونأئةزبتاقةأ:وتعالصبحانهتولهإلىلثر

.(47:عمرانا+،قتهونكنتةرتفوزق!ئضاقرمأقضنإذاتئتآهـ"قاتخفقآل!ة

...03:37مريم،5ا:94عمرانآل،87البقرةأنها،كيرةفرآيخةآياتفيالمع!نىهذاجاء

.إلخ،

.42-ا،02صالفاخرةالأجربة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالحتابنقديالمسلمينعلما،جهود472

الروحكانلقد..ولأجلنامعنايعمل،ضفنافييقفقويشخصالقدصفالروح

فيساكناالخمسينيوآبعدصارلكنه،الزمانبدايةمنذالناصبينعاملاالقدص

)1(.،المزنينوصط

الصفاتأنالواضحفمن،المتهافتةوالتفيماتالفارغةالئزهاتهذهعنوبعيذا

نصوصهمحسب-)المعين(أو)المعزي(او)المزبد(الىالميحنشهاالنيوالأفعال

الها،يزعمونهالذيالقدص()الروحبهذامطلقالهاعلاقةلا-الخضاربةالمختلفة

:انمانأفعالفيهاالمذكورةوالأفعال،درصفاتالنصوصفيالمذكورةفالصفات

صفاتوهيالخ...المتقبلبأمورئطيز،الخطيةعلىالعالمئتكث،للم!يحتثقذ

حبيافيإلا،الساعةقياموالى،الآندرالى،المسحزمانبعدنجتمعولمتوجدلموأفعال

المرسلين.وصيدالنبيينخاتمكأالمصطفى

2،:ا-.49/أيرالسامريةالمرأةمعالسلامعل!الميحقصةثانئا:

المبحث-هذامنالثانيالمطلبفياجزائهابعضإلىالإضارةصبقتطويلةقصة

هنامنهاويخضنا-النصوصخلالمن!الميحفبوةاثباتعنالحديثعند

آباؤناتعئدانياأنئاارى5:قائلةللمسيحالامريةالمرأةهذ.وجهتهالذيالسزال

أتقصدوأنتم،السامرينعندالعبادةمكانأحرزيم"جلأتقمدالجبلهذافي

فقالا3أورشليمهرالتعئديجبفيهالذيالمكان)نتقولونالامريين،غيراليهود

فيولاالجبلمذافيلأالآب،تعبدونفيهاصاعةتاتي،المرأةأيتهاصدقيييرع:لها

6.أورضليم

بأنويشهد،الكعبةبامرأوتنويفاالميحمنتلميحاهذافيالجعفرييرى

)2".،عدا.لماناصخإليهاالتوجهوأنلمهصجودجهنهاإلىالسجرد

:،أخرىأمةالىوالنبرةالملكتحويلأعنالفتةالمزارعينئل:ثالثا

صاحباصتأجرهممزارعينبأناصوكهنتهماليهردلعظماءالم!يحضيربهمثلهو

اليهمأرسلالحصادوقتحانفلما.صافرثموتجهيزه)عداد.أختنأنبعدالحقل

.،بعضهمقتلوابلوأهانوهمضربوهمالمزارعنولكن،الثمرعلىللحصولعبيذة

وجدوهالكهم،عليهممافيؤذونيهابوفهلعفهم.ابتةاليهمالحقلصاحثفأرسل

يير.باختصار2222صالمقدصللكتابإتطقيالتفب-)1(

.423صالفاخرةالأجوبةهـ!راجع،12هصانمارىخلىالرد)2(
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نصفيكما-المحسالهمثم..الإخرهرفقتلرهالرحيدالرريثلقتلصانحةفرصة

عندالمزارعين،أالكزايينباولك(الحقلأصاحبأالكزيمرلثيفعلفماذا):-متى

آخرينكزايينالكرمولؤخزهلافيثتؤالأشرازهؤلاءئفيلث:لهقالوا؟عردته

زذتةالذىالحخز:الكتبياقطترأتمأما:يوعلهمقاله.وقتهفيال!ثمرإليهيؤدون

اعيننافيغخثوهو،ذلئاكانالربعندمن.الزاويةزأصنصارالذيهوالئاءون

.؟22-118،23/أمز

وقعقن.ئتزةلثيزلأئةوئغطىمكمسئتزغالثهملكرتإن:لكمأقرللذلك

،233:44/امتأيراجع،حطتةالحخزهذاعل!وقعوئنتهثئمالحجرهذاعلى

انأ2/9:9لو.،2اة121/مر

بمحمد!التشيرعلىالنصبهناالاسث!هادعلىوالقرافيوالجعفريالخزرجياتفق

اكلفقخصيسردبحديتاءلفهو،لاقناغاوضوخاكثزالقرافيوعبارة،وأمته

نزعهبعدتعالىافهملكوثلهاذفعالتيا،مةهذ.هيقن،ضيغريفليت):قاثلا

قنالذيالحخزذلكوقن..قطغائخنقفنم،.)1(؟االيهودأفتراهم؟النصارىمن

صارالذيبالحجرأريدالذكطوهر،وأمتة!محمذالاقتلهعافد.وقنصتذخةعادا.

عليطعيسىانه:يقالأنالحالومن..اليهاالمارالزاويةرأصبكونهالثرأفضل

علىيقدرلمأنهاليهودوعندوعندهمرفي،-الضاريزعمعلى-لأنهاللام

.)2(،الأشرارمنأحدعلىالاقيذايىصورةلهظهرتولاالانتصار

في!عمدبباالثبرعنالجثمضارفيعلماؤنارصد!االنيالمواضعأهمهذ.

منشئاعليهاعلمائناتعقيباتفيالباحثرأىالتيالمراضعوهي،الأربعةالأناجيل

.والاهتمامالعرضيتحقالوجاهة

،+ه

طهملكو!تلهاذنعالقا،مةهن!ئن5:يتولأن-اباحث-سىيخما-بالترافيالأولكان)؟(

القرأنبنصاسراثلبنىلىبعوئاكانالمعلأن،؟؟)صرائلبيمننزعهبعدتعال

تى)يخلوفي9،(.:عصران)+(ءيلإشتيئإزؤزصرلآا:تعالقرلهفيكماالكريم

هذاوعلى..،)صرائبليتمنالضالةالحراتإلالأأرشللم5:نالالمحان151،24/

.،نكمعئزعفهملكرتان5ليهود:المحقرلفيثاخلونفالنمارى

426-427.صالفاخرةالأجربة)2(
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الفانياما

الجديدالعهدمقالأسفارالأخريفيباثماراق

والإشاراتالقويالتلميحفيهبعضهابثمارات،ثلاثالطبريربنبنعليرصد

يصللاولكنه،ال!تكلفمنقليلمنبهااصتدلالهيخلولاوإحداها،الواضحةضبه

..السابقالفرعفيالإنجيليةالبشاراتبعضالباحثاستبعدأجلهمنالذيالحدإلى

-:التفاصيلهيوهذه

:3،:41/ايوأالأللايوحنارصالةفي:أولا

الطريقةلأحبائهيوحنايوضحالدخالينوافخاءالنبؤةمذعيمنتحذيرهإطارلا

عندهمنليس!الذيالروحعنلمدثه.عندمنالذيالزوجئنييزيستطي!عونبهاالتي

هيئمل:لتزؤاالأرواحاختبروأبل،روحكلنلىئركنوالا،الأحباءأيها):فيقول

روحبهتعرفونوما،العالمفيانتثرواالكدأبينالأنياءمنكثيزالأن،؟اللهعدمن

أفيالثهمنكانالجسدفيجاءالذيالميحليسوعيثهدزوحكلأن:هوافه

..يدثهمنفهوالجسدفيجاءقدانهالمس!حبيسوعيعزفروحكل:البروتستانتية

عندمنفهوجسدانياوكانجاءقدالمس!يحيسوعبانيؤبنروحكل:رلنابنوعند

."الثهمنيكنلمليسوعيثهدلاروحوكل.الثه،

قدأنهجهةمن!محمدالخاتمبالنيتثيراربنابنفيهيرىالذيالضهرهذا

مريم.إلىألقاهاوكلمتهالثهروحوأنه،جدانيوأنه،جاءقدالمسيحبان!آمن

)1(.6..وجلعزالثهعدمنبزةصادقةروح-وغيرهيرحنالثهادة-إذافروحه

:،417/بطاأالأولىبطرسرسالةفي:ثانيا

والفداءالتضحيةعلىالأوائلللنصارىبطرستثجغإطارفيالنصهذاجاء

يتفيجديدئحك!اقترابقدالوقتأنمبيتا،كلمتهوعلزدينهمرفحةاجلمن

أفيالثهببيتالدينونةتبتديءفيهالذيالوقتحانفقدا:النصيقولالثه.

حانقدإنه:الطبريوعند.الثهبيتمنالقضاءلابتداءالوقتلأنهالبروتتانتية:

بهذاربنابناصتدلهانالباحثويرى.185صل!محمداننينبوةإثاتفيوالدولةالدين)1(

نطببقسرىضئايفعللمالطبريفإن،!بالنيىالجاضرةابخاراتنطاقفييجعلهلاالنص

بهجاءماعلى-الكاذبوالرحيالصادقالوحيبينالتييزفي-يرحناوضعهاادقيالتهاعدة

النطابق.تماممعهتطابئاالأمرفرجدمجصعمحمد
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."الثه،بيتمنابتداءالحكئمئئتذآأن

ذكز:الذييدثهبيتأن:ذلثاتفسير)بانالنصهذاإلياستنادهالطبريهـلعلل

كتىب)ت:ا!ارل!الذ)ن..غيرهامنلاالجديدالحكمابتداءوفيها،مكةهر

حجرعلىحجزالمقدصبيتفيئتركلاأنهأخبرهمالمسيحكانفقد.اليهودخكخ

الذيالجديدالحكمأنؤضتخفقد،القيامةيومإلىالخرابعلىوتنقىئنفحتى

المسح.دينبهأرادانه؟قاثلقالوان...وحكفهالإسلامدينهوالحوارفيذكره

قد)نهأ:حينمنذوظهرابتداءكانقدؤخكملدينبطرص،أيأيقولكانفكيف

.)ا"،الطنمنئخاذفهذائتذأ،أنحان

:2213:ا4/أغلغلاطيةأهلالىبول!رصالةفي:ثالثا

في-رمزكأمعىعنغلاطةأهلا!لىبول!فيهيتحدث،اليءبعضطويلنصهر

يلخمىوهوالطبريإلىلنتمع.ابراهيممنون!لهماوصارةهاجرقصةمن-نظره

،النصارىعندالمقذموهوبولى،-:أيأفولسوقالا):فيقرلعل!ويعقبالنص

كانانه،غلاطيةايأجالاطياأهلالىرصالتهفي-رصولايسئرنهالذيوهر

ايهمةمنالذيابنهمولدكانوقد.حزةمنوالآخرآقةمنأحدهما:ابنانلأبراهيم

برعدأيأاللهمنباليذ؟ؤلدف!نهالحرةمنالذيمرلدفاما،الثرسانركمولد

ممثتئهف!نماهاجرفأما:والئاموصتينبالفرضينمشئهانثالانفهما)2(-،،الهيةولارة

التيأورث!ليمفاما.هذ.اورشليمنظيرهوالذي،)أرابيا(بلادفيالذي)صيا(مجبل

.الحزةامرأتهنظيرفهيالسماءفي

-:خمةمعانيهذاقولهفيبولىثئتفقد

ارابيا.بلاد:سماهاالتيوهيالعرببلاداستوطناقدوهاجبر)سماعيلأن:أولها

ن):بقولهالبوادكطببلادويتصليشطردبالشامالذيصاجبلأن:والثانن

هذ.صدرفيالتوراةذكرتهالذيهرو)صيناء(.أرابيابلادفيسيناءبطورتثبههاجر

جبلمنوظهر،ساعيرمنوطلع،صياءمنجاءالربانا:قولهالاالنبوآت

التوراةقالتالذيالرببأنهنابولسفشهد،2-23،3/تث:أيراجع،فاران

نأآنفابيناوقد-)أرابيا(بلادفيظهرالذيوهو،كأالنيهرسيناءمنجاءإنه

يصير.باخصار186صالابقالمرجع)1(

.)صحاقبمولدلابراهمالثهتثيرعن:22(17/15أتكإلىشير)2(
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لفظةلك!نها(العرب)بلادبهاعنيالتي)؟(-والساداتالأنبياءعلىواقعالربمفى

.)2()الأرب(العرب(أ.مكانجعلتف!نها،فصيحةغيرم!تعجمة

مكة.فظيرهرالمقدصبيتأن:الثالث

فقد،يهاشكلاسماويةالثانيةوالفريضةالثانيالامو!هذاان:الرابع

المعاني.منبمع!نىبينهمايفزقولمواحدباصمصماهما

واكيلبالعصبيةمنهفذلك..بالجذةيرلدلمالأمةابنإن:وقرلهالحرةتقديمهفاما

كفايةفيهما)صماعيلعلىالتوراةقوارعمنبهاص!تثئقذثوفيما.الهرى،:أيقصد

.)3(،كثيرةييذاببلواحدةييذ؟لي!ؤلذأيضاانهعلىوبرهان

يسويبول!أد!اصتنتجحينماالرابعالعنصرفيربنابنعلىيع!رضقدوأقول

الريعتين.بيناوالعهدينبين

الذيالأولالعهدتفضيلبولسفيهامجاولربنابنلحصهالذيالنصفبقية

هيبطرثمااللهأمرالتيهاجربالجاريةشبههالذيالانيالعهدنحلات،صارةبالحرةضبهه

)اهتفي:،4/51أضأفيجاءبماواستشهادههذابطرصكلاآفييرونوالنصارى.وابنها

بنيف!ن،ئتضخفنلمالتيايتهاواصرخيبالهتافاندفعي،ئيذلمالتيالعاقرأيضها

كلامأخذبولسأنالنصارىيرى.،الربقال.المتزونجةبنيمنكئرالمهجررة

الهنبعدأورضليمإلىواللامالأمنب!عادةالإئبآةمنهالمقصردكانالذيأضعيا

.)"(الجديدةأورشليم-عندمم-هيآلتيالكنيسةعلىوطئبقة-والعقربات

له!محمدبنبيناالتبثيرعلىالنصبهذاالاصشثهادانالباحثيرى،هذاومع

)1(

)2(

)3(

))(

والاداتالأساءعلىيقعالربلفظأنفعلاربنابنائتالكابمن138صفي

هناكتاوليخماانه:فاربنابنمعالرقفةولكنذلكعلإتوراتجةنجصرصمهدا

الضهذاتناولراممنعلمات!اكافةكلاآومن،كلامهمنفهنما2-233/أتثبالاصهاد

ووجهضرعهمجيءالمتصرد!انما!عمدمجيءبهمتمرئايىيخا.منالربمجيهأن

مكة-منمحمدبدوعلى،صاعيرمنجمىيدرعلى،فيءمنموصيدعلىونعالىجحانه

.الأولرأيهعنربنابنكذزلماذاالريفلا-واللامالصلاةحمفاعيهم

فاللفظ.يريدهالذيالصريحباللفظوجاءتالبحثهذامنربنابناراحتالحالبةالنخ

.6الرببلادفيا:الحالي

والمواعدالبرآتعنللحديثمتقلافصلاخصصقدربنوابن.188صوالدولةالدين

.!ب!صماعلانصةالإبة

.54،1/أشاعلىتعيتهاكدالكائرببهةانخةمن1615ص)1(هاثىيراجع
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-:فاحيتينمنوجاهه

علمائناعندكثيزابهافئتثئقذالآخرالنصيخدمالنصهذاأن:إحداهما

وهذا،العرببلاداستوطناهاجروأمهإسماعيلأنيثبتأنهإذ2-23،3/أتث

.بشدةالنصارىينكرهأمر

حتى-إسماعيلنسلفيآخرووحيآخرعهدبرجودالإقرارمجردأن:الأخرى

السائدةللفكرةقذمائغدالاقرارهذا-مكانةأقلأومرتبةأدنىنظرممفيكانلىان

،الإطلاقعلىوالأفضيةالبركةمنونسلهإسماعيلحرمانمنالقديمالعهدفي

فيالاهذايتحققولم،)صماعيلنسلفيئئؤ؟بمجيءخفيئطرفمن-اقرازاوئغذ

والمرصلين.الأنبياءمنإخوانهجمغوعلىعليهوصلامهالثهصلراتمحمدنبينا

لنقدالمختلفةالقديةالجوانبتناولالذيالمبحثهذاينتهيالمطلبهذابانتهاء

العهدصندنقدوهوالآخرالجانبإلىالتاليالمبحثفيوأنتقلالجديد.العهدمق

التوفيق.تعالىوبالثه.الجديد.
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الثافيالمبعث

الجديدالعهدسندنقد

وعصمتهو.صدقهوومديالأسفاوكاتبيبشخمميةيتعلقما:الأولالمطلب

الجديدالعهدم!فدنقدفيالتاويخيالجانب4النانيالمطلب

السماءامقالمفزلالعقيقيالإنجيلقفدانفيالاضطهاداقأثرا
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الفانيالمبعث.

الجديدلعهداسظنقد

القرننهايةحتى-النقديةالحركةعلماءبذل،القديمالحهدنقدفيالحالكانكما

الراضحمنكاند!ان،الجديدالعهدسندنقدفيالحلميةجهودهم-الهجريالسابع

ابنيسوقهاذلكوعلة،هناكالمبذولالجهدبكثافةولامججملشتمناجهردهمأن

كت!بوصائزالأناجيلأنفيبرهانئكف!إلىنحتاجولسنا):يقولحينحزم

ذلئاإلىاخئخناكما!افيمعندمنولاوجلعزالثهعندمنليستالنصارى

نأيزعموناليهودجمهورلأن،ال!يهودعندالتيالأنبياءإلىالمنوبةوالكتبالترراةفي

اقامةورفاخئخئا،!موسعلىوجلعزالثهعندمن.فتزنةبأيديهمالتيالتوراة

ي!نهم،كفهاالمؤوئةكقولافقدالنصارىواما.ذلكفيدعراهمبطلانعلىالبرهان

بها،أتايمالميحأنولاالميحعلىتعالىالثهعندمنمزلةالأناجيلانيذعونلأ

ونجغقريفنم،،وئدنطورئفنم،وفيبهئفنم،أزبوصبئفنم:آنجرهنمعناوئفنم-كفهمبل

أزمانفيمعروفونرجالأربعةألفقا،تراريخأربعةانهالمايختلفونلا-وئونقايخثقئم

.)1(،00نخلفة

الأولى-الخمسةبالأصفارآالاهتمامن-القديمالعهدصندنقدفيالحالكانوكما

فيه،الأولىالأربعةا،سفارعلىشديذاتركيزاالجديدالعهدصندنقدفيأيضانجد

وأصثهوجمماذ.الجديدالعهدفطبأأنهااذ)الأناجيل(بعندهمالمئاةوهي

سندنقدعنالحديثتقسيميمبهنعلماؤناذكرهفيماالتاملخلالومن..وأساسه

التالي:الخوعلىمطلبينإلىالجديدالعهد

1.251/الفصل)1(
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الأولالمطلب

وعصهتهصصدقهوالأممفاوومديكاتبيبشخصيةيتعلقما

فيما-الجاحظوكان،الميحعنئملفيماالسنداتصالمألةعلماؤنامجث

-سابعثم،اليهاوتطزقالمسألةهذهإلىأشارقنأول-النقديةالحركةكتبمنوصلنا

زوايا:عدةمنلهابعد.منالعلماءتناولأ

وشخصيائهم:بعددهميتعلقما:أولا

منمنهماثنان،أنفىأربعةعندينهمانقلواالن!صارىأنالجاحظيذكر

أمرقى(مارقش:وهماالمتجيبةمنواثنان،ومتىيوحنا:-بزعمبم-الحوارين

"قألوقا!ولو

ئق!وفجميغ)-يقولطبقتينإلىالنصارىدينناقليفيقمحزمابنأما

وهم،فقطصتئيناالذينالثلاثةإلىراجعهر-كانواحيثآخر.عنأوله-النصارى

بطرص:وهم،فقطخمسةعنإلاينقلونلاالثلاثةهزلاء.ولرقاومرقىبول!

.)1(،مزيدولا.ويهوذاويعقوبويرحناومتى

شخصيةأنعلىبالتثيدالجبارعبدالقاضيانفردفقدضخصياقهمتحديدعنأما

لاافهم،النصارىطوائفجمغلدىمعروفةغيرالأربعةالأناجيلاصحاب

لوقاذكرقدبل،نقطالدعوىالاذلكفيمعهمولا،همتنيدرونولايعلمون

كافةالجبارعبدالقاضيبهاسبقحقيقةوهذ.)3(6..المحراىماانهإنجيلهفي

تحديدفيأنفسهمالنصارىبينكبرىاختلافاتوجردكدتالتيالحديئةالدراصات

)1(

)2(

)3(

منالمحلدعوةاصتجابراالذين)اكحة(بويقصد99عىانصارىعلىالردفيالمخار

عر.الاثنىالحرارينغير

لأعفاروموجزحملعرضبعدالتجةهذ.الحزآابننوصنلوند..2-253د12/الفصل

يرخارزيا-الرصائل-الرصلاعمال-الأربمةالأناجل:الأربعةباتاصهاالجديدالعهد

الفصلارواجعالمقدسالكتابنطاقخارجأخرىكبإلىاضارانهكما..اللاهرش

ا،فاجيلعنتحدثحيثثابهاشناالقرافيالدبنضهابفعلوقد..1251-252/

ا،جوبةأيراجعالصئ!بوة())يخلوهرحميهمبهيمزتلاآخرإيخلاايهامفيا،الأربعة

كنبالتىواللغةإنجيلكلندوبننجبةالجزاعبهمايؤخذولكن(:701ا10صالفاخرة

صاني.كماانفهمانصارىمزرخوعيهتفقلمامررهو،بها

.155صانيةدلانلتت
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الاصم-ا:ناحيةمن،الجديدالعهدفيالأخرىوالأصفارالأناجيلكئاب!ششصية

منوغيرها...اليهالمشوبةالسفزبهاذؤنالتياللغة-المهة-الميلادومكانزمان

.)1(منهمواحدكلعنمعرفئهايلزمالتيالأساصيةالمعلومات

الجبار،عبدوالقاضيالجاحظعندكبىىأمميةله(ب)أربعةالعددتحديدأنهـلبدو

تعئذولا،النسيانولا،الغفطعليهمئزقنلاالأربعةهؤلاء"أنيزكدفالجاحظ

كلونلبمالرباصةافنسامعلىوالاصطلاحالأمورعلىالنواطؤولا،الكذب

يمكنلاأنهعلىفيىكزالقاضيأما)2(،لهشزطهاالتيح!ئتهلصاحبهمنهمواحد

ولا)الأربعةهؤلاءإلىراجغئقففنملأن!المسيحعننقلرهبماللقرمالنحلبم

.به،الشليممجبالذيالضروركطالعلم:أيقصدالينئم:الأربعةبخبريقعأنمجرز

اذعاؤكنميصحفكيفالثهأنبياءمننبتاعدكمالمسيحكاق)ذا:يقولراأنلهمفلش

ونقطع،ذلئافيفيتهمنعلم،المسلمينأيألأئا3عنهمأخوذأنهمعتدخباإنجطالة

ونعلم،التثليثدونالتوحيدمنالعقلعليهذلبماالاتأتلمالميح،أيأأنهغلى

ؤمتىيوحنا:عنبمكتابهمأخذواالذينلأن؟والتأويلالنقلجهةمنأخطأواأنهم

أصحابهوفتلقتلأنهوزعموافمدلماالمسيحلأن،بهيقزونمماوهذا-ومرتىولوقا

أنهموزعموا،الأربعةهؤلاءالاوثرعهكتابهاليهميزذيدينهعلىكانآخذتئقلم

واتبديلالت!غ!رعليهممجوزالأربعةأنغلموقد-لغاتبثلاثالأناجيلأفقؤا

لاوماتعالىافهعلىمجوزفيمانقلهمعلىالاعتاديصحفكيف.للكذبوالتهمة

)3(."؟مجرز

:!بالمحئقيهنمبائصالييتعلقمانانيا:

،!بالمسحال!نقلأ!لصالمألةفيالبحثمنا!بربالنصيبلوقا)نجيلحظي

الميئ!نلقلمأنهعلى!راحةنمنمد-)نج!لهافنناحبهفىأنهإلىذلكوبرجع

فييمضيأنقبللوقاأنليزكدالحيطهذاالجبارعبدالقاضنيالنقطوقد.)"(نزهولم

هلى.37:52ص(المرايةفي)عاضراتكتابهفيزهرةابوعمداليخالمرحومنقل)1(

عنوانتحتاثرقاويطهعدمحمد/ا.دكتهاالقاللراسةايفئاتراجعكما.الاختلانات

)الردلكل!تحقيهمقدمةفيوطبها(المقوتناقضالعندانفطاعببنوالرصائل)الأناجل

المحارتوفىوائرال!يبناللاهوتناقوالفيهاجمعفقد،45:88صالزاليآللأما(الجيل

المالة.هذ.نححوصالغرية

.99صانمارىعلىالردفيالمخار)2(

.!ا-54243/الجباوعدللقاضالمغني)3(

كما-نلناتمتاليالأمورروايةيلؤنونالناصمنكثير(خذآنلما":4،:11/الوالنصيقول)،(

الفا!ثا-رقيلهاعملينصلأوائ!لدلمةجملنشهردالبلهفذكانراالذينإيئنخلها
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المح-:بالكلمةيعنون-الكلمةرأىمابأنهأفصحقد)المغحياةاحداثصرد

ثقةكانولو)ا".رآهمبأنهدعوىالاهناهابىليى،المسيحزأىقنزآىأنهادعىثم

تأملفلوكير..)نجيلمنآولى)نج!يلهانذكرفقدهذاومع)2(.ضيءبخبر.غيملما

علثممعهمرلامعهمالتيالأناجيلهذ.منضىءجملىليواأنهملحلمواالنصارى

)3.،لهاوالراضعونارباثهايذعيهمما

هوفها،مرقصاليهيضمبللوقاانجيلعلىيقتصرفلاالقرافيالدينشهابأما

أومنهاشيءأي..شعرجمافليت):يقرلوأصحابهاالأناجيلبيانعنفراغهبعد

ناثم..؟اواحدفظامعلىواحدةبلغةوالمنزل،تحالىالثهعندمنالمنزلاهرفها

ئقلاقفتا،!المشحمنغيرمماعنئقلابل،الحوارفيمنلياويرضلوقا

هذهفيحجةفلا،السلامعليهك!لامهقيهي)نماوالحجة،!لمليحغيركلاتم

.)"(،البتةالانجيلين

بعصمتهم:ي!تصلما:ثالثا

الجديدالعهدصندنقدفيبلفحسبالمطلبهذافيليى،أهميةالنقاطكثرهنه

مجظؤنئنقيينكانواأصحابهاأنعلىبناةنصرصهبقداصةيؤنرنفالنصارى"كله

هزلاءعصمةمسألةبحثالضروريمنكان،هنامن..القدصالروحب!رشاد

القرطىكتبهمابعرضهناالباحثوصيكتفي.!المسيحعننقلرهفيماوصدقهم

استيعابا.وكثرتنظيماأحسنفيهاكلامهكانفقد،المعالةهذهفي

ما:قلنا.!عيسىعننقلرهفيمامعصومرنهم:قالواف!ن...!:القرطييقول

ماصحةلتتفن،امزم)فاوفيلرس(يامرنةاليككبهاان-اصولهامنحمباققص!هاوقد-

.6تعليممننلفت

الر!لة.هذ.علىأدلةلوفانصفينرجدلاانهبقصد)1(

لملأنه،المحعننقلهماعحةذلكمنبلزآلمنفهفيثقةلرتاكانإناخه:يقصدلعله)2(

ولاالآحاد،أخبارمنخبر.يخكونأخرىجهةمنفقطواحدولأنه،جهةمنبنفهيعاين

.ضروريعلمالآحادفييقع

الأناجلآخرهولوتاإنجيلإنالنصهذاقبلالقاضيذكروتد.155صالنبرةدلائلثب)3(

انضهمالنصارىعلماءاختلافإلىبالظربهاالجزميمكنلأمالةومذه،تدويخاالأربعة

الأناجلانعلىيدللوقاكلامباناكتفىفقدحز،ابناما.إمحلكلتدوبنتاريغحرل

.1،803/الفصل:أبراجعمؤلفةتراربغ

701صالفاخرةالأجربة)4(
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ما:نبرتهمودليل،أنبياءكانراانهمعصمتهمدليل:قالواف!ن..؟عصمتهمدليل

لهم:قالحيث(لهم!عيىوضهادة،العاداتخرارقمنأيديهمعلىظهر

لهم:وقال،2،22/امتأيراجع،صتئتخائون-ابمانكمحئن)ذا-صالتموهماأكل

في-صئفذؤنف!نكم،تقولونفيماتفكروافلا،ويسألرنكمالملوكعلىصتئوقفون

علىيظقالقدصروحلكنأنتمتنطقرنولشمتقولرنهلما-الرقتذلك

منحواريا.وأعطاهمعشرالاثنىدعاأنه!عيسىعنجاءوقد،)؟(،ألسنتكم

،11/.متالىألير.الأصقامبهؤينيمالرنالجنجمغبهيثقرنماوالسلطانالقدرة

الأرضفيأنتغقا!ئهما5:لبطرصقالاوكذلك،9،1/لو،6/7و13:ها3/مر

)2(.،السماءفيقضخئوذالأرضفيخققةوما،الماءفيقئففذ

يفعلهكانكماالمرضىويبرؤونالمرتىمجيونكانوافقد:العاداتخوارقوأما

.)!حالهممنمعروتوذلئا،!عيى

ليءمنهالاصتدلاللكميصحلاالثهادةمن!عشىعنذكرتمو.ما:قلنا

-:لرجوه

عنهمجاء!كاصدقهمعلىواصتدلل!تم،الانجيلالىذلكأصندتمانك!:أحدها

لا:ذكرتمر.كالكميثبتفلا(عصمتهمنثبتحتىيثبتيهفيهعنهمجإءومافيه.

عصمتهم.ولاالانجيل

شيءليىلأنه(حجةذكرتمر.فيماكانلمالكمذلكصفننالوأدا:الثانيالوجه

يدلذكرتمو.ماوغاية،الإطلاقعلىبه(خبروافيمامعصومونأفهمعلىينصنمنها

بعضفيأو،الأوقاتبعضفي-عيىعنئتئئونمما-ؤيزئدونئعانونأنهمعلى

.والأحوالالأخبار

)1(

)2(

)3(

صئهئفغالذيهوالتلسالروحأنونجهما.؟ا9:ا13/مر،2.:117/.أتلل!ير

كانالقرطيانويدو.صيلهمهمالذيهوالمحف!ن،:ها212/ألوافيأما،الكلاا

وبؤيلمم.جعبهمالذيهوالمحانفبلبحدجوابهقبهر6سهبدبل،لونانصبفمد

فيكماأيفااتلافيببةنالهاتدالعايةامانةهذ.انهـئلاحظ.،:161791/أتلل!!ير

المالةهنهاضاعالابقابحثمنالأولالمطلبفيتحالطهمحمدجقوند..،8!181/

.وتمدانقذا

والمعجزاتالعجانبكافةالكاتجمعحث-المقدصالكنابفاموسفي)عجة(مادةنراجع

ا،ناجلفيلتلايذانرلةوالمحجزاتالأعاجبينهاومن،القدصالكابفيالمذكررة

.0606-56صوالرصاه"الرصواعمال
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الإنجيلفينقلراأنهموذلك.أيضانقلرهكامغازضنذكروهماأن:الثالثالوجه

متىوالى3معكمكرنمتىإلى،والكفرالتثكيكئنليا):للحوارينقالانه

له:قالانهعنهحكيتمبمامعازضنأيضافهرلبطرصقالماواما)1((؟أحتملكم

.16،23/أمت(الثهبمرضاةجاهلف!نكضيطانيا)تأخر

أخبارهيدانما،التواترعلىصيءم!نهائنقلفلممعجزاتهممنادعؤهماوأما

ا،حوالكلفيصدقهمعلىدلتةلماصذثانهاسئم!ناولو.)2(صحيحةغيرآحاد

عيسىعنالتبليغا"عرالانما،نفهمالنبوةيذعوالمالقوآف!ن،انجياءأنهموعلى

.)3السلامعل!

علىدليليقمولم،تواترائنقللمالمذغىالانجيلأن:البحثهذامنفظهر

منه،بثيءالعلميحصلفلا،ناقل!علىوالهوالغقطمجوز:ف!ذا.ناقليهعصمة

أ؟(

)2(

)3(

اوردهاكمافالقمة،1710،2/نصيذكرأنبلامرط!أولىو-كان،أمت،1/7؟،الىسثن

نأواخبر.المبحإلىابؤبهجاءبالفزعمصابصىعنتحدت2،:اا1714/منى

أفيصحكلمالقىخأ!،الفاصدالكافرالجيلأيها):الميحفقالشفلالهعنعجزواقدالتلايذ

ثغييدالصكلاهرقىوعع5(م3احتملكممىور؟فحكمممونمىلل:البروقتاته

موجهالي!الكلاآباقمجادلأنللخصميمكنثه/الا،التلاعذلملموخهاثليدالتقريعمذا

من85-86ص)13(هاثى،مثلاأينظرالمرنينغرمنكلهللجلبل!لتلاجذهإل

اهعولبهة.النخ!ة

تعخ!تالصئالميئضئفىبعدماافه)ذ17،02/بأيهدأنبالقرطىا،ولكانهنامن

البروت!تانتة:أفي)يمانكم)يقئة:فقالضفائهعنعجزهمصبعنالميخوصالراالتلايذ

.(إبمانكم،لعدآ

هومامعجزاتمنالمحتلايذإلئسبماكلأنماالمالةهذ.فيالقولحزآابنفصتل

يختلفلاوحالهاأحذ،ثنهااذعاءعنيعجزلاالدليلعنمجردةودعاليىمفزاة،كاذيبإلا

الملمبنبعضانبل،وغبرهموانانجةابهردكمالرؤصانها،نحفةاوطانفةكلنذعيهعما

كذصثهذاكلأنحزمابنولؤكد.وخوارقمعجزاتضافبناناسإلىفنبراهناإلانزلقبرا

بكلامهيقوملاننإلىاومعروفبنغبىمجابلالراجعالرراباتهذ.إصادلأن؟لرافك

يوجبنقلالنقللممعجزةكلأنيزكدكما.بصدتهعقليبىلاصئبيبرهالطصغولاحجة

ولااحد،علىبهاتقوملافالحجةالماهدةإلىتبئحتىكإفةعنكافة-الفروريالعلم

.2ه254-ه1/الفصل:يراجع..لهتفوىلاننترلدهاعنيعجز

الذيهوالميحانويذعرنرصلاي!مرنهمفالضارىما،حذإلضبفةهناالقرطيحجة

حزم.ابنفعلكمامعجزاتمنإليمئبمابئفييكتفيأنبالقرطبىاولىفكان.أرصلهم

http://www.al-maktabeh.com



؟0077-"الأولالباب

.)1("لاإليهئلتفتفلا،الظنغقبةولابل

كاتيعصمةمالةيناقشحيث،نجارعةالتفاتةهناالجاحظعثمانأبوويلتفت

)نهم:قالواف!نا:فيقولوأختلافهارواياتهمتناقضزاويةمنالجديدالعهدأدفار

يغلطراأنمنوأعلى،شيئاينواأنمنوأحفظ،كذبايتعمدواأنمقأفضلكانوا

وئضتاذ،الامحلفيرواياتهماخنلافب!نقبنا:..عهدايضئعواأوتعالىيلثهدينفي

صحةعلىدليل،صرائعهماختلافمعالميحئفيفيواخيلاقفنم-كتبهممعاني

)2(،عنهموغفلتكمفيهمقولنا

لاأنهفيؤكد)بولس(ونزاهةعصمةكناقشة-قوليصغإن-ينفرد.الجاحظثم

كانوقد،الحوارينمنليىأنهوالحال،باطلايقولان)بولى(يثلمنئئتغرب

.)3(ييرةآباياذلكقبليهوديا

ضخصياتهم،وتحديدالأصفاربأصحاب.يتعلقفيماعلماؤناذكرهمماجانبهذا

وبهذا.ونزاهتهمعصمتهمومألة،السلاآعليهبالمحسندمماتصالوحققة

الجديد.العهدصندب!نقدالمبحثهذافيالأولالمطلبيتتهي

2(

3(

.52-ه452ص...الاعلاآ

.001صالنصارىعلىالردفيالمختار

ولي!،باطلايقرلأنالوئ!أثلمنئنكروما5:يقولالجاحظكتابفيالمذكررانص

بهرانالاحثويرى..001ص،ييرةبايامذلكقبليهردياكانوقد،الحوارفيمن

لهو،يقيا)بولى(يقصدفالجاحظ،الهقق)بي!بهلمالناخمنخطافالوقا(-الرقثى

يلى،وحزقوعدبمنهمفثلفكم،الاضطهادكايةالمحلأتاعئضنطهئايهودياكانالذي

ورسولاتليناواختار.لهظهرالمحانمذعاالنقضإلانقصىمنفجاةانفلبان

النصرايخةفيالعالةوفزلتهافهثمشائهلولىاصبحوقتهاومن،الرصل،أعمال:أراجع

يقصدالجاحظاناباحثيزكدنامن.المحيلإمنباضرةاخيار.تمرصولاباقير.

عنثيءفيهاليىالنصوصوالطخاصة،أقوىبولىفيفالةالوفا(ولى)بولى(

المحقق-ب!قرار-الجاحظكتابفيالنصانهذاإلاضف.الابقةودياتهلرقاضخصة

برلىيقصدانهيزكدالجاحظكلاموبقه،صقطافيأنويبدوالمرضعهذافيمفطرب

لهالذيبرلىونزاهةعصمةبمناثةالجاحظانفرادعلىالاحثتيهدهنامن.لوقاوليى

يزيد.اوالنلثمنيقربماالجديدالعهدفي
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الفافيالمطلب

الجديدالعهدم!ندنظفيالتاويخيالجانب

(،السمامقالمنؤلالعقيقيالانجيلفقدانفيالاضطهادا!أثر)

عليهالثهعندمنرصولمريمابنعيىبان-هو.معلرمكما-الملمونيؤمن

اللهأوحىالذينوالمرسلينالأنبياءمن)خوانهضانذلكفيثأنه،الإنجيلهركتابا

،!داودعلىالمزلاوالزبرر،!مرصىغلىالمنزلةكالتوراة،بكبماإليهمتعالي

والآيات.!الثهعبدبنمحمدالمرسلينوسيدالنبيينخاتمقلبعلىالمزلوالقرآن

فؤالاإبةلأآللة):وجلعزقولهنها،كثيرةالمضمارهذافيالكريمةالقرآنية

آلئؤزنةؤأنزلتذثيمالرقضائضذقايآنخقآئيهتنتغقيثترليصآتقئوئمآقخى

.2:4،:عمراناكلأ!اتفزقانؤانززئلئايفدىئلين3يخيلؤآفي

كانواسواء)الانجيل(الضارىيسميهماوبطلانتحريفالملممجكمهنامن

،الجديد()العهديسمونهماأدفاربحملأوالمعروفةالأربعةالأناجيلبهيقصدون

الاطلاقعلىكتبأربعةالقومعندوهذه،واحدكتاب!الميحعلىفالمنزلا

أين:الؤاليكونوهنا..الثانيالاطلاقعلىجمتاباوعرونصبعةأو،الأول

.13الماءمنالمنزلالحققيالإنجيل

منهارصدوالتي،الحاليةالأناجيلنصوصبعضفيذكر.وردالذيالإيخلهذا

النخةفيكما-للتلاميذالمسيحترلمن16/151،أمرفيجاءماحزمابن

نسخةأفيكلهاللخليفةبالإنجيلواكرزواأجمعالعالمالاذهبراأ:-البررتتاته

وفي.بالانجيلكلهاالخليقةلروا:الحياةكتابالانجيلونخةالتطيقيالتفسير

.،أجمعبن،للخلقالثارة(غيئوا:الكاثويكيةالنسخة

المسحاب؟لائثمانجيلوجود،بالانجيللئرواأ:قولهمنحزمابنيستننج

رجالأربعةتأليفمنمتغايرةأربعةأناجيلعدممدانما،الآنعندهمهرولي!

طويل.ودهركثيرةباعوام!الميحرفعبعدإلاألث)نجيلنهملي!،معروفين

دعوةأىأبالدعاءوأمرهمبهأتاهمبأنهالمحأخبرالذي-الإنجيلذلئ!أنفصغ

.)؟("أصلالهيعرفونلالأنهم،عنهمذهبقد-إليه(إليهالناص

)1(الفصا!803-1/703.
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ولكنه،الجديدالعهدلمقالتفصيل!ال!نقديتناولهخلالحزآابنذكبر.ماهذا

ليشدل!المحببلنصارىالتاريخيةللم!يرةتحزضقدكانبكثيرهذاقي

على،وضياعهالسماءمنالمنزلالإنجيللفقدمهيأةكانتالظروفكافةأنعلىمنها

حزمابنلهاتعرضالتيالتاريخيةالمسيرةخلالاليهودمعللترراةحدثماغرار

شدنقدعنالحديثعندالابقالفصلمنالثانيالمبحثفيرأيناكماتفصيليا

النصارىأمرأناروىحزمفابن،كثيراتخ!لفهناالمألةولكنالقديمالعهد

موصى!مععظيموجمعمملكةلهيمكانتاليهودلأن،بكثيرايهودأمرمناضعف

ولوضعوهارونكمرص-ئطاغونآيزونظاهرونكثزأنبياءفيهموكان،وبعد.

التوراةفيالدإخلةدخلتدانما-اللامعليهموصليمانوداودأصموئل!وضموال

وحرقالأنبياءوقتل،الأوثانوعبادةالكفر:فيهمظهرإذ(!سليمانبعد

علىدولئفثمئتفتأنإلىجميعهمكفرواتصل،مرةببدمرةالبيتونهب،التوراة

ذلك.

فيبالمحيؤمنلمألهفي-غيرهممنولا-منهمأحدبينخلاففلاالصارىوأما

-1/15،الرصلاعمالأيقصدالأنركيفيهنا-قطرجلاوعثرونماهيةالاحيلأله

ثصفيهكن!-أموالهنعليهئتمقنكن،وكيرهاهيرودصوكيلامرأةمنهمونوة

فيمخافينمتزينكانواف!نهمبهآمنمنكا!وأن-ا:8،3/لوالىأيثير)نجيلهم

ملتهللىالدعاءاليوجهتهأحدمنهميكشفلا،صراديتهمالىيدعون،وبعدهحياته

بنيعقوب)قتلكمابالحجارةفتلاما:ف!نهمنهمبهطفرمنوكل،دينهئطهيرولا

كماضلبواماوغير.،الهداءيكرينمونهالذي))صطفانوص(و(النجاايوصف

و)فيلبس(النجاريوصفأخرو)ضمعرن(أخو.أندراوص(و))بطرص(صئلب

و)ترما(يوحنا(اخو)يعقوبقتلكمابالعيففتلوااو،وكيرهمو)برلس"

بن)يوحناقتلكمابالئمأو،و)متى(النجار(يوصفبنو)يهوفاو)برثولماوص(

مدةفيهيأمنونمكانلهمولا،ألتةتطقرونلاالخالهذ.علىوتقؤا..(زبدي

.!الميحرفعبعدصنةثلاثمائة

أبقاهايسيرةفصولاإلا،قعالافهعندمنالمزلالانجيلذهبذلكخلالوفي

فمن،الملكقسط!نطينتنضرأنإلىذكرناكمافكانوا..وخزياعليهمحجةتعالىالثه

هكذاكاندينوكل)؟(..وآمنواواج!تمعوادينهموكثفواانصارىظهرحي!ذ

ديانة6يةالنصر)علاقوجميةيلانةوامةقطظينعنتاريخةقمصافاحمزآابنيذ!كر()1

الرومايخة.للامبراطوريةرصية
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المقدكلالحتابنقدفيالمسلمينعلما،جهود7!ا.

تحتسبزأالايرجدلافيماالواقعةالدواخللكئرة،ئئصيلئقلفبهنصبغانفمحال

.)؟(،..قبديلهمنالمغعلىولا،حمايتهعلىأهلهيقدلا:السيف

تفصيلياتناولتكثيرةعلم!يةللراصاتاصيلااصلاهناحزمابنكلاميحد

الحقيقالإنجيلفقدانفيالبالغأئرهالهاوكانبالنصارىلحقتالتيالاضطهادات

وظهور،!المحبهاجاءالتيالتوحيدرصالةوفي.ضياع،تعالىافهعندمنالمنزل

بعيد.منولاقريبمنبالإنجيلولابالمحلهاعلاقةلاجديلةديانة

الفصلهذابننهي،الجدبدالعهدصدنفد:عنالمبحثهنابننهيالمطلبوبهذا

نهايةحتى-المقدسللكتابالنقديةالحركةعلماءجهودلعرضمخصصاكانالذي

وسندا.قناالجديدالعهدنقدفي-الهجريانابعالقرن

وغئولة،علمياوتحقيقاتحليلياعرضاقذفثالتىالطويلةالجولةمذ.تشهيوبهذا

البابوفي..وصنداقناالمقدصالكتابنقدفيالملمينعلماءلجهود،وئثويتا

..العلميالقديالفحصلمظار.الجهودهذه)خضاعصيمتعالىفهضاءعنالثاني

التوفيقوباقه

.ا/253-254الفصل)1(
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741الثائمالباب

الثانيالباب

المسلمين!علماءلجهودتقويميةدراسلأ

الهجرك!السابحالقرننهايةحتى(المقدس)الكتابنقد

القرننهايلأحتى+المقدمادلكتابالنقديةالعركلأ:الأولاالفصل

والمملبياقالايجابياالهجركل!+بنالسابع

المقده!.الكتابلنقدمعاصرموضوعيمفهحنعو:الثانيالفصل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدماالحتابنقدفىالمسلمينعلماءجهود7!ا2

الفانيالباب

فيالمسلمينعلماءلجهودتقويميةدراسة

الهجرك!السابعالقرننهايةحقىانقدسالكقابتقد

نهايةحتى-المقدصالكتابنقدفيالملمينعلماءلجهودالمسهبالعرضبعد

تحتالجهردهذهليفعالبابهذاصيأتي،الابقالبابفي-الهجريالابعالقرن

-وللوقرف،الجهودمذهفيالإمجابيةالجراباهملإبراز،العلميالنقدمنظار

منهاالسل!بية-الجوانبمذهلتكونإلالشيءلا،فيهاالسبياتأبرزعلى-كذلك

الحاليالعصرفيالمقدسالكتابلنقدتصذونمنأماموظاهرةواضحة-والإمجاية

وللباحثين،عمرماوغيرهمالمسلمينبينالجدليةبالدراساتوللمشغلينن،خصوما

أعم.بصفةالأديانمجالفي

لها،نظيرلاالتيوعدالتهالحنيفالإفلامعظمةيبرزالبابهذا-أنتثينيوفي

هناومع،الاميةومكانتهالعاليةفزلت!هملهمأجلاءلعلماءضخمفكري)نتاجفهذا

..وكذا..كذافيأصتثتم:لهمليقالوالت!محيصللنقدهذ.العظيمةجهودهمتخضع

منهيؤخذنحلرقكلأن:المسلمينعندالمثهررةفانقاعدة..كذافيواخطأتم..وكذا

2!-.المعمبوالاعيهؤيزذ

لدىشيءأهمفيفكريجدلآمقاالمقامأنالبال!نظرالحققةمذ.وكثد

أو،الخاصةاعتباراتهالهاومصالحبأغراضيتصلصاصياجدلاليىإنه،الإنسان

أصولهلهوادبياثقافياجدلاأو،والخارةالربحمجاباتيملقاتتمادياجدلا

يالرتأ:الالانيةالنفسفيفطرةهوالذيالدفيالجالفيجدلهرإنما،وأهدافه

وبالعاقبةالإنانمحياةي!تصلضيءفياي،03،:الروآأ"غفيآلئاشفطرآئقآدتيما

تكونهناومن..الأليمالعذابإلىاو،المقيمالنعيمإلىاما:الآخرةفيتتظر.التي

نحو-الممقوتللتعصبتيجة-الب!عضتدفعقدالتي،وصخرنتهالدفيالجدلحرارة

.البديهياتوانكارالحقاثقوقلبوالافتراءالكذبمنصحيتهةهاهـلة

الجدلقواعديضعلناقرآنناأنإذ،تمامانحتلففالأمر:المسلميننحن-كدناأما

زئكشييليإلنآدغ):وتعالىسبحانهقردهفيبهابالالتزا4ناوياساضينالمخابع

وينهانا،1125:النحلا"أخ!نهضيآئيئؤخدئفصالحتتؤآنضؤجمظهيآنجكتيما
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743الثانيالباب

!عقولهفيبالذاتالكتابأهلمعبالحسنىالجدال)طارعنللخروجمحاولةأيعن

يتفزطقئوأآثذينؤلااخضنهىيآليئإلأآ!تضاقلئخدئؤأؤلآ):وجل

تةءؤنخنؤجمدقهإقفكثمقياتفتاإقثغؤاتركإتي!تااتركيآلذئةاتناؤفوئؤا

جميعا،الناصنمعتعاملهفيالمسلمذنجذنالعدلومجعل،46،:الفكبوتأ(ضتيمون

ةاتئواآلذيفكأيها!:جلالهجلقوله.فيأعداثهوأبغضخصرمهألدمعحتى

ئوا"تغبألاغلىقؤصشتئانتخيرت!ن!ثمؤ،يآققئطصثهذآيئ!يىقؤكوئوأ

18.:الماندةأاتغتفوتخييريتاآدئةإثآدئة"ؤا!تفوايلتقؤئأفزثئؤئوأآغد

المقدص-الكتابنقدفيعلمائناجهود)خضاعفيأنبابهذاأهميةتكمنهنامن

نهايةفي-الخروجالى.تهدفتقومميةنقديةلدراسة-الهجريالابعالعرننهايهح!ى

فيالبابهذاصياتيلذا..المقدصالكابل!نقدمتكاملعلميكنهج-المطاف

-:فصلين

الابعالقرننهايةختى-.المقدص.ل!ابالنقديةالحركة:-الأولالفضل

.والسلب!ياتالإيجابياتبين-الهجري

.المقدسالكتابلنقدومتكاملمعاصرموضوعيمنهجنحو:-الثانيالفصل

،،،والسدادالتوفيقالثهوأصأل
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المقدماالحقابنقديالمسلمينعلما،جهود744

الأولالفصل:

السابحالقرننهايةحتى+المقدسللكتابالنقديةالعركة

والسلبياقالإيجابياقبينالهجريما+

المقدمادلكتابالنقديةدلعركةالإيجابيةالجوانبأهو4اياولاالمبعق

.الهجر!السابعالقرننهايةحتى

المقدسللكقابالنقديةللعركةالسلبيةالجوانبأهص4الفانيالمبعث

.الهجر!السابحالقرننهايةحتى

http://www.al-maktabeh.com



؟74الثادالباب

الأولالفصل

المقدماللكتابالنقديةالعركة

والسلبياقالإيجابياقالهجركما.بينالسابحالقرننهايةحقى.

الامجابية،الجوانبفيالجارفالثناءالباحثيكيلأنالفصلهذامنالمقضردليى

الىترميالإيجابىللنقدمحاولةهيدانما،السلبيةالجوانبفيالهفراتيتقصئىأو

المأمولة.وغايتهاالمث!ردهدفهاإلىالمقدصللكتابالنقديةبالحركةالرصول

الجوانبمنكئيراأن-الفصبلهذاغمارفيالخوضقبل-اليهالاشارةتجدرومما

جهودعرضخلالغزضآبعضهاذكرصمبققديتضمنهاالتيوالسليةالإيجابية

تكريراول-قليلةأحيانفي-الباحثئضطرقدهناومن.السابقالبابفيعلمائنا

نخةأوحرفياتكرارايكونلنولكنه،ذكرهاصبقالتيالحباراتأوالفقراتبعض

بعرضالباحثيرا.ماعلىبهاالاصتشهاداطارفيفاذكرهاصيكرنبل،كربرنية

فيالإشارةمع،والسلبالإمجابعناصرمنعنصرلكلوشواهدنماذجمجرد

.فائدةذيالتطولل.غيرمنا،محاثبعضبه"لعابمانظائر!لىالحاشية

الايحاي!ةللجوانبأولهمابخصنص،مبحنبنخلالمنال!فاصبللى..والآن

اللبية.للجوانبوالآخر

55،
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المقدكلالحتابنقد!طالمسلمينعلما،جهود647

الأولاالمبعق

النقديةللعركةالإيجابيةالجوانبهرأ

الهجركلطالعمابعالقرننهايةحقىالمقدسللكتاب

الجرانببحضرصديمكنالأجلاءعلمائنالجهودالالفالعرضخلالمن

في-نظريوجهةمن-أهميتهابحسبمرتبةوصأذكرها،الجهودلتلكالإمجابية

التالية:المطالب

لالأوالمطلب

المقدسالكتابتقدوالابتكاوفيالريادة

أ!قديةالحركةلواءخضفةهمومن3المقدسالكتابنقدفيوالريادةالفضللتن

أن-الغربيالفكرإلىنهضةكلتشةإطارفي-للبعضيحلوقد.؟الكتابلهذا

/الدكتورفعلكما،الأوروبيةالحضارةإلىالجالهذافيوالريادةبالفضليرجعوا

اللاهرتفيرصالةاصبينرزاالهوديالفيلوفلكتابترجمتهيقدوهوحننهيحن

التيالعلميةالمناهجأحدالمقدصللكتابالتاريخيالنقديعتبىا:يقولإذ،والسياصة

بالنسبةالأوريةالحضارةمكا!سبأهممنيعتبرجمما،الحدئةالفلفةوضع!تها

لاخضاععثرالسابعالقرنفيالعغلتأليهعنفتجت،والإنجيلاترراةللراصة

الرواية.صحةلضبطقوانينأيضاهناك،للطبيعةنظاماخاكانفكما؟لهالطبيعة

)1(.،وقواعدهللعقليخضعكلاهما..الدفيوالصالط!عيةالظاهرةبينفرقولا

)باروخاليهوديالفيلرفبأنالكثيريناعتقادالىالحكمهذافيالببيرجع

والسياصة(اللاهرتفي)رصالةكتابهوأنالقضيةهذهطزقآمنأولهر)3(سبيوزا(

)1(

)2(

.18صالمزجممقدمة-والياصةاللاهوتفيرصالة:يخظر

عاآ)أمزدام(الهرلنديةالعاصعمةفيرلد،عرالابعالقرنفلاصفةوأكبراهماحدهو

علىهناكبالجودلحقتالتيالأضطهادات)ثرالأندلىمنمهاجرةبهرديةلأصرةام632

الأندلى.منالملمينإخراجاعقابفيالصلينايدي

للعصراليهوديةوالفلفةوالتلمودوالرراةالعبريةاللغةياليهرالجتمعلاجرزادرس

حاخامايصبحاناراداوالديهلأننظرا،النظاراتزجاجصئقلصاعةتعلمكما،الرجط

لدراصةواتجهكلههذاتركثم..يدهـلةصاعةالحاخاميعلمبانتتهضيالتهراعدوكانت

اللغةتعلم.اليهرديةعنبعدفازداد،ديكارتبفلفةالأئراضدوتاثرإلإناليةالعلرم

اليهلرفيقولانلدرجةالفلادفةعندكبيرةمكانةلهاالتيالكنيرةمزلنهانهبهاثحرراللانة

صيرزيا.أولايكرنأنمجبيخلرفاالمرءبكرنلكي.)هجل(الكب!-
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!ا077الثاالباب

لجهرفىتامالاغفالاكبيراظلماهذاانوالراقعاالمضمارهذافيالمزلفاتاوهو

نفسه-سينوزانصوصمن-أيضاوالراقع،الجالهذافيوريادتهمالملمينعلماثنا

الحقيقة.ححذهيؤكد

)1(عزرا(بن)الراهيمالأندلسياليهوديالحنرآثاريقميانهكتابهفييقررفالرجل

-سبينوزايرىفيما-صاغهاعباراتالتثنيةلسفرتفير.ثنايابينأوردالذي

البحثأصلوبا!الىمنهاقربالئزكلمةالثئفرة.أوإلىمو،ئفيزكامضباصلرب

ناصعا،)2(.الحقو)ظهارتوضيحهااخىفلنأنا)أماليقرل:صبينرزافجاء،العلمي

الكاملالتقديرومعكثيرا،كلفئهالتيومراقفهسبينوزالآراءالكاملال!تقديرومع

ئتيهزايكنلمعزراابنإن:يقولالواقعأنإلا،عزراابنوأقرالهلآراءكذلك

يلي:ماذلكعلىوالدليل،صبيوزاعنهفقلهاالتيللافكار

عامفيهاوماتبالأندلسغرناطةمدينةفيعزرابنإبراهيمعاضأولا:

وفاتهوكانت،حزمابنفيهاعاضالتيذاتهاالمدينةفيعاضأنهأي562،1167/

بل،مغمررانكرةحزمابنيكنولم،آاعواوصتةمائةمنبثثرحزمابنوفاةبعد

وبصفة،والنصارىاليهودفيهاأفحمالتيومناظراتهبمؤلفاتهومعروفالامعانجماكان

الأولا!مةا،ضارمؤلفهومرصيكونأنوابسة(اللاهوتفي)رسالةكابهفيأنكر5

كان،وحرملأمهنجنهقراراالبودياشالجلىفاعدر-)انوراة(يحرنهاالي-الفديمالعهدفي

ندب..يؤزاباروخعلىدنحاونبوتذونلننحزا:و!لفئببنالمحكةمحكم...ا:فيجاءمما

فيوليلانهازاوملحوناعيهمنضولاويكن.الريعةصفرفيالمدونةاللحناتوجمغاللفةعيه

بكلمة،أحدمعهكحدثلابانو!كلم..ودخولهوخروجه!ابابهذهابفيملعونا،وصجهنومه

صقفلمحتأحدمحهييقلارأن5مرولااوماعدةأحدلهيقدألاوأن،كابةبهتجصلأو

اوفلمهبهجرىنجاأحديقرالاوان،افرعاربعةمافةعلىنهاحديفزبلاوان5واحد

."لانهاملا.

أوصرولار005يعا!لاثهركيراتبمتابلىأرائهعنلتحليماوتهايهردحاولوتد

)حدىفيفحزلاوعاشاامز!اوفاثررفضلكنه،الز!أذلكفيجداضخمبلغ

النصفقدفهج:!ءاجع.مكانل!والهرباتضيفيامعثااصهيخزانبعأالضواحي

.6291/حهاثرتاويورعدعمد/د،وصينزاا،نلليحزآابنبين

آا290آعاكرناطةفيالمولود"الأندليالغرناطيعزرابنلساهيماليوديالمفزالحبرهر(ا

كدكبيرةعلبةنزلةلهمعروفيهرديعالموهو.آا167هـ-562آعابهاوانرفي

.52-53،صانصنهج:أبراجعالبهود.

.266صوابصةاللاهرتفيرطلة2(
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المقدكلالحتابنقلى!هالمسلمين6علماجهود7!ا8

"ابناليهوديللوزيرومناظراته،(والنحلوالأهواءالمللفي)الفصلكتابه:خاصة

.6النغريلة

وأفادحزمابنمؤلفاتعلىاطلعقدعزراابنأن-هكذاوالحال-شكمنفما

)صليمانالآخراليهوديوالحبرعزرابنإبراهيمأن-ثقةبكل-القرليمكنبلمنها،

كانما،1554لم619عامالقديمللعهدتفيرهلرالذي(الفاسيالمغرلىميلنيبن

.سبيوزاوصلتأنإلىحزآابنافكارعليهعبرتجسراإلا

لألفاظسيوزااشخدأميبرروبماذاالمرءيقولفماذاكافياهذايكنلمإن:ثانيا

فيراياكما-حزمفابن،يزيداوقرو)،بتةالأخيرهذاوفاةبعدذاتهاحزمابن

وصنا-متتاب)الترراة(المئاةالحمةالأصقارنقدبعد-توصئلقد-الابقالباب

لثبثالحاليةالنصوصوأن،طويلبدهرموم!!بعدألفتاريخعنعبارةأنهااول

الشعباجتماععندواحدمجلسفيلقرأعيثالحجمصغيرةكانتموصىترراةأن

الميلاديعشرالسابعالقرنوفي..حزمابنقالهماهذا..الأكواخبعيدللاحتفال

مؤلف،قاريخأنها-الحاليةللترراةوالخارجيالداخليالنقدبعد-صيبنوزايؤكد

هذهمادةوكتبجمعقدزاوئاأؤمؤزخاأنولابذ،طويلبدهرموصىبعدآلف

وأالمؤل!هذافيهاجمعالتيالظروفعنتاريخيةبعرفةلناتتوفرلاوأنه.الأصفار

الحاليةالنصوصفيانسبينوزايؤكدكما.التاريخيةالأخبارهذ.والراويالمزرخ

الكهنةمنطلبمرسىوان،(الرب)توراةأوالثه()توراةيمىصيفرعنحديثا

نأيمكنصغيراكانانهيؤكدممامعلوموقتفيالثعبعلىوقراءتهبهالاحتفاظ

حزمابنأفكارذاتهاهيالأفكارأدأالراضحومن)1(واحدمجلىفيئقرأ

..ألفاظهوالألفاظ

الأصفاركتالذيهر)غزرا(يكونانسينوزاترجيحفيجلياالأمريتضحكما

الهاروني(الوزاق)عزراأنقررحينمامبكراحزمابنإليهاقئقنتيجةفهذه،وجمعها

نأمطلقاضكمنفما..البابليالشيمنعودتهمبعدالتوراةلهمعملالذيهو

.صبينوزاأفكارفيمحدودغيرتاثيرذاتكا!انتحزمابنافكار

علىصبينرزاوباروخعزرابنابراهيماطلاععدمجدلاافترضنالروحتى:ئالثا

المقدسالكتابنقدمجالفيتبقىالريادةقضيةف!ن-الثهرحمه-حزمابنقالهما

تنئهمنأولهرعزرابنإبراهيمأنيزكدسبينوزافباروخ،الإسلاملعلماءمحومة

272.وص255صكتابهيخاالخصرصبهذاصيززااقوالتراجع()1
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ثلاتينحزآابنوفاةبعدؤلدقدعزراابنانيتينحابلأليووفق،المقدسالكتابلنقد

ويالآلي:-الزمنية)9(فالأصبقةصنواتوصتماثةمنبثثربعدهوماتالأقلعلىصة

.الأجلاءلعلماثنامحومةكلها-والففلالريادة

المقدصالكتابنقدمنأولكاندانحزمابنف!نذلك،منوكثربلرابعا:

بينمبثوثة!دماأخرملمينعلماءجانبمنجمهودشبققدف!نهوتفصيلب!صهاب

والماتريديالجاحظمنكلجهودمنانابقابابفيرأيناكما-مؤلفاتهمثنايا

وجودإلىليرالجبارعبدالقاضيانبل-وغيرهمالجبارعبدوالقاضيوالباقلاني

كانتإنها-القاضيكلاممن-ويبدو،الانجيلفيانقدمواطنلتتث!ئفزذ؟مزلفات

وأفزذو:)2(.اناسصلتئغةوقدوتناقضا-له:الإنجيلنقدعنيخدثوهوقالفقدكثيرة

لىالمهتدينب!سهاماتتتعلقوهيهذ.الرياثة.قضيةفياخيرةنقطةهنابقيت

بديعةظاهرةفهيالمقدص،الكابتقدفي-ضرىدعوحاكانواممن-الإصلام

للقولمبررايكونأنيصحلاالاجابهفاومن8صاوالاعجابالتاملت!تحق

النصوصهنهررتجلعهمواصنزكؤايلاخونالدارصبنعبونخحوافدأبانهم

-ورواىالمنهجهتا،يابه!موالةبالقرأدطومقوتهاالمقدصلم!بأنصوص

وال!رونىافمنلاسلمجلرعدوالقاضيحزآ!نبكنولم-أهلهيكلذبلارو!روو

لهمنابعينالاوفيرهم..وفبعم.الهني.!ورحمةنجبةوابنوأجمئوالغزألي

51."هنافي

المهدبئ)صهاما!نفدبرفيالمفرطهيبلأفةعنكنبرفه(لكللا،مناالىواحب

.أخرىجهةمنوجهوثمملعلمات!االبينالظلممنكثيىوفيه"جهةمنوجهودهم

العظيمةجهوثممتقد-سفيضوقهمالمقدئيفمطأنيتطيعلاالمصنففالباحث

)1(

)2(

)3(

57عاثىائهاي5آا167امحاوتوفيآا290آمحاولدتدأنهمحزراابنترجمةنينجامرفقد

فمنىهـ5625صة-ترتجهفيجا.كما-الهبريبا!اريختوافقوفلايهصةانوكا،عسا

ومننىهـ..456صنةمكحزأابن،نصنواتوصتكانةحزآابنوفاةبحدماتانههنا

يخكونهـ-562عةوفلاطتلريخشصنة75غصمهـ-487عامولدعزراابنانابضاهذا

افبريةالنواتبينللفوارقمراعاةالأقلعلىعاماللاثينحزمابنوفاةبعدبلاد.

أعلم.وافه.رايلادية

اه-ها54صالبوةدلانلثت:براجع

)الصيحةيجيبننصرلكتابتحقيهمقدماتفيالرقاريافهجدعمد/ا.دقالهماهذا

.22-12ص(لإيمايخةا
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المقدكلالحتا!نقدفىالمسلمينعلما،جهود075

اكفالبتطيعلا-ذاتهالوقتفي-ولكنه.،السابقنأقرامهمعقالدونقدمواجهةفي

.:الناليةالحقالق

السلسلههذهينمؤلفاتةؤصتقتنامنأولكانالطبريربنبنعليأن:الأولى

كما-ف!نههنا،.ومعالاطلاقعلىالقديةالحركةفيكتهوصئامن6مدمهوبل،المباركة

وانتقدهما،صابقةومزلفاتكتبالىأضارقد-السابقالبابمنالأولالفصلفيتبين

قائلا:منهجهعنتحثفقد،صرفةإصلاميةمؤلفاتي!قدكانأنهالو)ضحومن

الفن،هذافيالكتبمؤلفيمنغيىيسلكمماوأجدىأصئذصيلاذلئهفيوأصلك"

الكتابأهلعلىاحتنيمنومنهم،يفسرولمحجتهوأدغموبزقصرمنمنهمف!ن

دونالمسلمينبمخاطبةكتابهدفتيخىمنومنهم،كبهممنيعرفر.لموبمابالعر

)؟(..،.المثركين

يرىأن:المؤلفينمنكثيرطيعةمنهوالذي-اللادعالنقدهذاعنتغاضيناف!ذا

فإككانتأنهضكفلا-والأكملايهفضلهوعملهيقبروأنغير.،مثالبدائما

ؤهلا.الأقلعلىبعضهاأوالعيربهذ.منذكر.مماتخلرمؤلفاتربنابنقبل

كافيأنجدلاافرضنااذاحتى..الخفصالمسلمينلعلماءأيضاالريادةيثبت

الحاولاص!أنهاضكفلا-بعبدوهذأف!نفدةمعبب!ةكانتربنابنفبلالمؤلفات

وتلللاالخطرةهذ.تكرنماوغالبا،جديدطريقفيا،ولىوالخطوةالابتدائبة

لاهذاولكن،والإصلاحالتقريممنضيءإلىوتحتاجاليءبعضمتع!ثرةالهاولات

الباحث.يقصدهاالتيوالأشقيةالريادةم!ألةفيأبدايطعن

تقصعلىالدالةالصوصذكرفيأصهبقدأيوببنالحنكاناذا:الثانية

هكهوتحليلرصدفي-شكدونلهمجسب-فائقاجهدأوبذل،!المحألرهية

تؤكدالواضحةالحقيقةف!ن،والجديدالقديم:العهدينمنالمنخرجةانصرص

سبيمقدالماتريديأن-ال!ابقالبابفيالثانيالفصلمنبا،ولالمجثفيرالناكما

علئالقديمالعهدفي)اليثع(واللليا(إلىالمشولةبالخرارقالاستثهادفيأيوبابن

أنكما.تعالدثهوبنؤتهالمسيحلألوهيةوالمعجزاتبا!وارقالنصارىاصتشهادنقد

وه!،ذلكيثبهماالآخرينالمعتزلةوشيوخالجاحظعننقلقدالجبارعدالقاضي

هف!في-يكنلمأيوبابنأنيؤكدمماازمنياأيوببنالحنمناصبقجميعا

.رانداولامزصسا-الاحية

.38ص!عمدافىنجرةأ.باتفيوالدولةالدين(1)
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لواحدوابنايهودياخبراكانالذيوهو-المغربيمجصبنالمرالنرالم:الثالثة

مع-حرفيشبهنقلاالتوراةسندعنحزمابنقالهماينقل-الأحباركبارمن

منانتقلالذيالطيب-يح!بننصرفعلوكذلك3!-فقطقليلةإضافات

.13الجبارعبدالقاضينصرصمنحرفيانقلانقلحيما-الاصلاآإلىال!نصرانية

الثه-رحمهم-الإصلامإلىالمهتدينقدرمنالحطيقصدلا-الثةغيتم-الباحثإن

خصوصا،المقدصالكتابنقدفي،القيمةدااسهاماتهمجهردهممنالاصتنقاصولا

فجهودهم،عمرماوالنصارىاليهودوبينالمسلمينبينالجدليةالدراصاتوفي

لاأنالباحثإليهيرميماولكن.مكابرإلاينكرهالاواقعةحمقةلراسهاماتهم

ثانمنالتقليلعلىالقيمةأصحابهاوبحهردالفريدةالظاهرةبهذهالإعجابمجمنا

الحقيقةوتبقى،الجالهذافيوالأسبقيةالريادة-ونجق-لهمكانتآخرينعلماء

صرفة.إصلامبةالبدايةمنذكانتالمقدصالكابنقدحركةبانالمؤكدة

بدايةتبدألمالغربفيظهرتالتيالقدثةالدراصاتبأنالقوليمكنهنامن

يدعلىالميلاديعثرالسابعالقرنمنالأخيرالثلثفيالام!نهجةحقي!قة

علىالنقديةاللراصاتتتابعتثم،ام677عاماتموفىصبينوزا()باروخالميوف

)؟(...وغيرهم(..وفيةوتلروجدي!وأيكهارنأصزوكوجانصايمون)ريتثارديد

تتخلى-رويدارويدا-الكنائىأخذتالمتلاحقةالنقديةالضرباتهذ.وطاةوتحت

وتعترف،المعصومةالمقدصةالفهكلمةالمقدصالكتاباعتبارفيالقديمةبادنهاعن

كتابته.فاالبشريالفكربآثار

نأأصاصعلىحنفيحن/ركلاآمنيفهمقد:واقول7.اصالنصنقدنهج:يراجع)؟

منالكاببهناالمرنينأحدمنعامرنقدأنهبابخارالربادةلهالمقدسللكتنصيززانند

عدالمتدسللكابنتلممكانالذينورناتهحزآابنمن!لانمانحلاتوالص!ارى،ابهود

:واترل.الحصورمرعلىالدياناتاتجاعبيناثواصل2المر)طارفيطيا،ضاكيرهم

اليهودمنالمقدسللكتابناقداوليكنلمصيززاف!نالنيرهذاصحةبافزاض

آثارمن6لرارلاالحدثةال!يهالحضارةثمارمننمرةالقديةجهرد.تكنولم،وانصارى

تعيقللدفعتهالىهيعزرابنلىلراهيمجهودبانيعزفبنفه"نهو،الحدثةالفلفة

فيثباعتههوالاطارهنافيد)صينرزا(بهالإقرارجمكنال!يواثي..النقديةثراسلامه

وفي.لاقا.الذيوالاضطهادواجههالذيالعن!برغمعهاالدفاعفي!اتجاله.أرائهإبداء

إبرايمنفىفيورفاتهحز،ابنجهرداحدكهالذيبالأثرالإترارمنبدلاوالنهايةابداية

مصرابعلىانقدبابفتحتالقفهي،وغيرهم..وصيوزايلخبنولجمانعزرابن

واصة.رحمةطهرحمهم.النفمبةلل!راطتاثنالأساصووضعت
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المقدماالحت!بنقد"المسلمينعلما،جهود.275

بالتصحيحالثريالتدخلفيهايتواصلالتيالحدبثةالطبعاتالآنتظهرلذا،

أيها-تجدلاقد):الجديدةالكاثوليكيةللطبعةتقديمهافيتقولاليرعيةفالرهبلأيةوالتغ!ير،

أذناكألفتهاالتيوالتراكيبوالتعابيزالألفاظجميعالجديدةالزجمةهذهفي-القارئ

أنهاكما،)1(.والأمانةالدقةمنللمزيدبعضهابدلانجقد،القديمةالترجمةفيوذاكرتك

كتابهوبلفقطقديماادبياكزاليىأنه(المقدسالكتابإلى)مدخلفيتذكر

حرايبقىالقارئلكن:قائلةتشدركماصرعانلكنهاالإنان،إلىالثهفيهيتكلم

عاشقاوللادبكهابىالمقدصالكتابيتذوقأفيويمكنه،الكلمةهذهمنبالتهرب

)2(.،القديمللتاريخ

الكاثوليكيةالنسخةهواثىفيأيضاتظهرالتيال!ذاجةوهذ.التلؤنهذاالىانظر

بعدمكثيرةإعزافاتعلىوتحتوي3،فيا3الثلاثةمنتقتربالتيالصفحاتذات

تحتويأدهاكما،ذلكأوالمزلفهذاالىفاكأوالفرهذاينسبالذيالرأيصحة

وأ،مضطربأودثرهنصأنهأو،فاكمعمتناقضالنصهذاباناعترافاتعلى

غيرإلى..للفرالأخيرالتدوينمنطوسلةفزةبعدالحاقهاتماضافةالفصلهذاأن

أنهاالنصارىيرىهنماومع،خبرأونصأيعنالثقةبهدمالكفيلةالأمورمنذلك

والتقديى.الاجلالاكللهاعقدصةأصفار

الفضليرجعالاعترافاتهذ.وجودمجردف!ن،ال!نطحيةهذهعنالتغاضيومع

المنارالغرليينالمفكربنلجهودانكاردون،الاصلاملعلماء-وابتكاراربادة-فبه

ألا،والابت!كارالريادةلصاحبالأكبربالفضلمجكمانوالعقلالواقعولكن،إليهم

يعودوالمعلرمأتالاتصالاتمجالفيالحديثةالتقنيةالثررةمنجزاتجميعأنترى

31المضمارهنافيالأولىالخطوةصاحبكانالذيالأولالمتكرا!لفيهاالأولالفضل

الترفيق.تعالىوبالثهبصددهنحنفيما-الث!ديدالتجاوزمع-الحالفكذلك

الثانيالمطلب

وحكلارتهنييهالإاافحاللقوة

المطلبقررهاالتيوالأصبقيةفالريادةوثيقا،ارتباطابابقهالمطلبهذايرقبط

وقلوبهمعقرلهمووجهعلماثنادئاعرألهبقريايمانيبدافعالاتتحققلمالسابق

الكريمالقرآنأخبرهموالذي،والنصارىاليهوديقدصهالذيالكتابهذادراسةإلما

.7صالكاثريكيةالنخةمقدمة)1(

31.صالابقالمرجع)2(

http://www.al-maktabeh.com



0753الثاالباب

ولاموصىعلىوجلعزافهأنزلهاالتيبالتوراةلهعلاقةولاومبدلطمحرفكتاببانه

:!عيسىعلىالثهأنزلهالذيبالإنجيل

وفرقافاوهدايةنوراكانتتعالىالثهانزلهاالتيالتوراةأنالقرآناخبرهمفقد8

:ولقول4،،:!المائال!أؤئؤرفدىيياآل!ؤزدةأنزئتاإئآأ:يقولجلالهجلفالمولى

.148:!الأفيألفنئقىؤيغؤ!احيآثفزقانؤقزونئو!متىءاتثتاؤتقذ)

وهداية،نوراأيضاكانتعالىافهأنزلهالذيالإنجيلبانالقرآناخبرهمكما8

تذثيتىفتائضذقات!يتمآئننيييمتىةاثنريمكقؤقفئتا):يقولوجليعزفالثه

آلئوزنةينتذثيتثنلناؤئضذفاؤئؤزئدىببيماآفييخيلؤةانثنةآلوزقيبق

.146:المائلةأايثشئقنؤتؤجمطةؤفدى

بانو2وبدلو.كنابهمحرفواقدالقوآبأنالقرآنيخبرهمذاتهالوقتوفي5

وتعالى:سبحانهقولهوفها،كثيرةآالمقاهذافيوالآيات،المخلفةال!تحريف

ثتناييهيتشزواكلإجمنبسقذا!ئولرنئمياثاعمآثيهتنطتكئبزنيفذ!قؤتلأ

.93،!كيئوثآألبترةيخظلفمؤؤ!تلىاهـيلييئتحتتيخئاقؤتلئفمقيه!لأ

الهوديقدصهماللراصةعلماؤناانطلقالحكيمةالقرآنيةأتوجيهاتمذ.من

ررتنسبالتىوالأصاطيرالخرافاتمنرأواماحجمفهالهم،(لكنبمنوالنصارى

بانبيائهولاالكمالمنتعالىبفهيليقلامااللاأعلبهمأنيانهدالىوجلعزلدثه

هذهعنالإحجاملىعلماننابعضيدفعكادمما،العصمةمناللاآعليهم

عاهناعلىضاهدوخير.والمخازيا،لفاظهذ.بمثلال!تلفظمنخرفاالدراصة،

ن):قالواأنهماليهودعنحكىقدفهانولولا):قؤلهفيالجاحظعثمانابرذكر.

ىالنصلرىعنوحكى.)؟"فنإءونحنكيرثهلان،مغلولةاللههـلد،الثهابنعزيرا

وقك:،ا03:أثر!ة،قئ!آبىبقيعخآلئضزىؤقاتبا:وتالااللهابنالمغ:قالرا

منأخرلأندكنت،*6:أالمائدةأنقئؤثايثآددةإستقالؤاآئذين!قرئقذأ

جمغ)ظهارالىأصللاولكني.؟يقولرنممامجرفألفظأنمنإلىأحبالسماء

ذلك.علىالدالةالكريمةالآياتذكرسبق()1
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)1(.،منهموالحكايةع!نهمبالإخبارإلافضاثحهممنيسرونومامخازيهم

علمائناألسنةعلى-باخرىأوبصورة-تكررتقدالعباراتهذهأنوالراقع

يتحرجونجعلهمالذيالإيمانيالثعورحرارة-وضوحبكل-تريناوهي،جميعا

لمالقومنصوصدراسةإلىدفعهمالذيأنأيضاوترينا،القومألفاظنقلمجردمن

بلغنا):فيقوليهملونهممنويتعجبحزمابنعنهيعبر،قوياايمانيادافماإلايكن

بأيديالذينوالإنجيلالترراةبأنالقول-بحهلهم-ينكرونالملمينمنقومعن

اهتمامهم(:أيأاهتبالهمقلةهذاعلىدانما:حملهممحرفانوالنصارمممااليهود

لتمآتيهتتتكافل):تعالىالثهقولسمعواماهزلاءأترى؟والسنةالقرآنبنصرص

وقوله71،:عمرانآلأ!تغقمونوأنئزالخقؤتكئئونآيالتطليآقخقتفي!وت

قيانا):تعالىوقوله،641:البقرةأ(تغقمونآؤفتمآقخقتك!ئئونآيتفثمقيريقاؤإن!:تعالى

يففؤؤتاآتحح!ين-ي!تخحئوةيآتكقضأتيحتتفصتفؤرنتقيريقايتفز

ؤفثمآئكدقيآدديماغلىؤيفوئونآآدت!جمنديقفؤؤتاآدد!جمندينفؤويفوئوتآلكتب

..13،:اللألمةأمؤاصييهغنآل!ينمخثرفوئة:تعالىوقرله78،:عرينطا"تغقضون

جدا..كثيرالقرآنفيهذاومثل

لا:الحجةبهوتقوآالعلميرجبتواترنقلنقلهمأنالملمينمنقاللمنونقرل

لمحمد!فيهذكرلااللاآعليهماوعيسىموصىعنذلكمننقلر.ماأنفيضك

نأفراجبنقلهمبعضفيالغافلونهزلاءصدقهمف!ن،ببرتهإنذارولاأصلا

فيوصدقوهمنقلهمبحضفيكذبرهمدان-كرهواأماحبواأصاثر.فييصدقرهم

مجيثاجاءواحدنقليكونأنالباطلومن.مكابرتهموظهرتتناقضرافقدبعض

.تناقضوافقد،باطلوبعضهحقبعضه-واحد

كلا!أيمعوهووالإنجيلالتوراةتحريف)نكارمسلئمي!تجلكيف:ندريوما

تثتغتمزخمآءآثكفاليغلىتغةهـاعيدآةؤآلذينآلئيمارشوزتحمدأ:وجلعزالثه

أئيرينؤخوييمفي!يصيضافئمناؤليضؤآلئ!يخنقضلأيتتغونشفدازكعاترلفتم

ئاززةلمشطةراخرخكرزعآفييخيلفيؤتثفؤآلتؤزيئحفيتتففئمذ.لكآلسخود"

.-601ا50صالضارىعلىالردفيالمخار)1(
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92،:الفتحأأآثكفاز!ئ!ي!تييطآلرزاغئغجحثشويإ-غلىقآشتؤىفآ!ئمتغقط

.؟!الإنجيلالتوراةانهيدعونمماوالنصارىاليهودبايديفيماهذامنشيءوليى

التوراةبدلواوال!نصارىاليهودأنوجلعزربهمتصديقمنالجهاللهزلاءبدفلا

والنصارىاليهودويصدقواوجلعزربهمويكذبواالحمقإلىيرجعواألاوالإنجيل

تبديلمناوضخا.فيماواحدحستذكلهمعليهمالؤالويكونبهمفيلحقوا

)1(6عياناالمئاهدالكذبمنفيهمامماأوردناهوماالكتابين

علىيقسوحزمابنجعلتاقدوحرارتهالايمانيالدافعقوةأنالواضحومن

)نها؟)والنصارىاليهودمنبخصومهبالكفما،المسلمينمنالرايفيمخالف!يه

الفصلهذامنالثانيالمبحثفيتفصيلهاعياتيالتيال!نقديةالحركةسلبياتاحدى

-حزموابنالجاحظكلاممنواضحهوماتقر-سهنايكفيولكن.تعالىالثهضاه)ن

الجرانبأهمأحدكانالحارالايمافياوالثعورالقويالديخاالدافعأنمن-وغيرهما

.الهجريالسابعالقرنفهايةحتىالمقدصالكتابنقدفيالنقديةللحركةألامجابية

اولللىللط!

لباغاالنقدف!بالموفموعيةاحمتزاس

الجوانباهماحدبالموضوعيةالالتزامجعلالعاطفيةاوالجاملةتجلمن!يى

تكفياذ-البحثموضوعالفزةفي-المقدصللكتابالنقديةالحركةفيالامجابية

متناالقديمالعهدنقدعنالحديثعند-الابقالبابمنالأولللفصلصريعةفظرة

وسندا-متاالجديدالعهدنقدعنالحديثعندالثانيللفصلثلةممارنظرة،وصندا

اتزمواقد-الأحيانأفيفي-الأفاضلعلماءناأنفيالمتمثلةالحقيقةهذ.لا!راك

!لتوقد..والنصارىاليهوديقدسهاالتىللاصفارال!نقدفيتناولهمفيبالمرضرعية

التالي:النحوعلىأوجزهامظاهرعدةفيالموضوعيةهد.

قداستها:يعنقدونالقبنصو!همالقوممجادلةاولا:

!كاتواجههوان،يعرفكاخصمكتخا!انالموضوعيالجدلهبدهياتمن

لتكرنب!نصرصهمالقوأبمجادلةعلمائنااغلبالتزمهنامن.قداصتهويع!تقدبهيؤمن

.أقوىالإفحاموليكرنألزمالحجة

.24ا/024-ا)1(الفصل
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للنصرصالنقدتوجيهعلىحريصاكانأنهحزمابنموضوعيةمنبلغوفد

اليهوديميهمامقنقدفيالاشطرادفقبل،القومطوائفمختلفعندعليهاالجمع

رئانئيهئمعندالتياليهودتوراةمنورقةأولفي):قال)التوراة(والنصارى

علىفيهايختلفونلاومغاربهاالأرضدثارقفيكانواحيثوجميسرئيهنموغتايييهئم

التوراةمنوجدناماانتهىهناها):قالذلكمنفراغهوبعد)؟(،..واحدةصفة

مع،م!نهموالصدوقيونوالعيسويرنوالعنانيونالربانيونعليهااتفقالتيليهود

وليانتعدادفيالقولافصئلأنبعدأنهكما)2"000،منهمخلافبلاأيضاالصارى

بهغعندمعتمدةالأخرىوالكتبالأربعةالأناجيلأنكدالجديدالعهدأصفار

)3(وغربهاالبلادشرقفي-زمنهفي-النصارى

غالبا:ايهصفارعلىالثخصيالاطلاعثافيا:

في-النقديةالحركةعلماءأغلبأن-الابقالبابخلالمن-الراضحمنباب

القرمأصفارعلىومباضرةضخصةبصفةاطلعواقد-الدراسةموضوعالفزة

بعضإلىقطعابالاضافة،والباجيوالجعفريوالغزاليوالجوفيحزمكابن،المقدسة

طالعقدحزمابنانبل..المغربيوالمواليأيوببنوالحنربنكابنالمهتهدين

كاذيبمنفيهاماعلىونص-القديمالعهدنطاقخارج-لليهردأخرىكتبابنفط

منأنهاوبين-الجديدالعهدفطاقخارج-للنصارىاخرىوكتبا،)1(وفضائح

)5".حياتهمفيويطبقونهابهايلتزمونأأحكاعلىوتحتويوبطاركتهمأصاقفهموضع

علىالثخصيالاطلاعبعدم)قرار.الجالاهذافيحزآابنموضوعةمنبلغوقد

لمحريفهالاثباتس!ندهابنقدمكتعاقنهانقدالىيتوجهلمثمومن،الامريةالتوراة

)6".إنكاراولادفعالهايستطيعونلاأنفسهمالقرمنصوصمنتاريخيةبادلة

.1/014الفصل)1(

.122؟/نفالمرجع)2(

.1/253نفهالمرجع:يراجع)3(

ماوالمخازيالفضاثحمنفيهاورصدليهوداخرىكبوعلىاتلصودعلىحزمابناطلع)((

.12،2:924/الفصل:يراجع.العجبتبتهضي

.1252/نفالمرجع:يراجع)5(

وحدئه،الأولهالجلدمن913صالامريةاتوراةعلىاطلاعهعدآعنأحزابنحديث)6(

ننه.الجلدمن222صصدهافندعن
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مختلفة:نسخعدةبين.المقابلة:ثالثا

أغلبموضوعيةمنكانفلقد،الأصفارعلىال!ثخصيبالاطلاعهذايرتبط

مختلفة.نخعدةبينبالمقابلة-المقدصالكابمتننقدخلال-قامواانعلمائنا

انتقادهتثيدلجردلي!،ذلكعلىحرصاكئرهمالباجيالدينعلاءوكان

.اخرىنسخةفيمنهأفضلمانخةفياللفظأنلتثيدأجانابل،للنصوص

:يقالأنمج!نكيفا:قاثلا6،3/أتكلانصاالباجييتتقد:المثالصبيلفعلى

انهماجلمنالدهرإلىالناصهؤلاءفيروحيتسكنلا:الالهالرب"وقال

هؤلاءغيرفيتكنصبحانهروحهأنيرهم6الناسهؤلاءفياقرله:ف!نلحم")؟(؟

أفهمأجلمنالدهرإلىالبشرفيروحيتسكنلاأ:نسخةوفيكذا..وليى.الناص

النسخبينقابلهناالباجيأنالراضحفمن)2"..،أقرىالزالفيكون،لحم

.بمكانالموضوعيةمن-ذاتهحدفي-وهذا،للنصنقدهوتثبيتلتثيد

وراءمنالباجييهدفحينماوأروعكبربصورةئتجل!الموضوعيةأنغير

المختلفة،النسخيخالفظأفضلإلىالرصرلبل،للنصنقد.تثيدإلىليىالمقابلة

وعلىالجنةعلىحراصةأقامالربأنمن3/24،أتكيصمنهماينتقدهرفها

منها-أخرجهانبعدال!يهاآدموصولمن-كبيراعلراافهتعالى-خرفاالحياةشجرة

يضربالعجيبالنصإلىالنقدترجيهمنفراغهفبعد..ا/23،أتكفيأخبركما

فأخرجه5نخة:وفيايقرل:حينماونزاهتهالنقدموضوعيةفيرائعامثلاالباجي

بينيقابللمالرجل)نانظر،)3"أجردوهو"ا،رضفيليحرثعدنجنةمنالربالثه

النقد.عنوأبعدوأجردأفضللفظاليتلصبل،للنصنقد.يؤكدلفظاليتلمىالنخ

)ثباتمنبصدحهنحنمانؤكدوهيكئبرة..وغبر.الباجيكنابفيالملهنامنوالأمثلة

المفدص(.)الكابيسسلمانقدممفيعلمائااظبمرضرعية

النقد:مواضعاختيارفيالكاملةالثقةرابعا:

صهاآصولواقد-الأحوالأغلبفي-علماءناأنالجانجيالعنوانبهذاأقصد

فياملاموبيهةانخةتذكرولكن،،لحماكلمةمنبدلا،ثر"كلمةالحايةالنصوصفي()1

نرجمفد،بر"الحبرياللفظانبمدما2،21/أنكعلىنعبفهافي72ص)12(هانى

الجم.-الجد-الر-اللحم:ثلنخلفةبكلماتالعريةفي

.43صالتوراةع!)2(

.35صالابقالمرجع)3(
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دونبالذاتالمراضعها.هاخياروأنالمقدص،الكتابفيبع!ينهامواضعإلىنقدهم

بنعليعنهيعبر،دئيقواختيارعميقبحثعنتمبل،عثوائياقطيكنلمغيرها

عنمتحدثا(والدولة)الدينكتابهمقدمةفيبقرله-المثالصيلعلى-الطبريربن

الفنهذامثلفيكتاباآلصومن):والأفضلالأمثلالمنهجباعتبار.فيهمنهجه

مفهومايجعلهانجديراكانكلهمالأديانلأهلالمنفحةآالعا،المتنيرالهاديالجليل

ودينه.نحلتهعنخرجأالخصمأردهاانالتيوالمعارضاتبالبراهينيأتيوان.صهلا.

لدثهبعرنذلكتحريتوقد.بزمامهواقتاد.يتفمهورما.زجمتهبهذلكفعلانف!نه

مألةولاحجةالذمةلأهلأعولمتمتري،ولاالقارىل!يفهمهاالمعانيوقربثتعالى

.)؟(،..وعونهيفهبترفيقحللتثمحكيتالاعلاقةولاصعبة

القارئمعيقطعحينلهنظيىلاالذكطوالتمكنالتامةالثقةعنف!يعبرحزآابناما

أنناهذاكنابناقرأمنكلوليعلم5:فيقولاالمقدمىالكابفقدفيالثروعتيعهدا

وبعد-!قطنماوجهعلىيخرجينيمكنثناالمذكورةا!بمنتحرجلم

عحنا.-يفهملاكلامامنهاتحرجلمأيضاوكذلك-لهمعنىلاهنابمئلفالاعتراض

دانما.ارادمابهفهاصابقد!يقرلأنللقائللأن-فيهاموجوكاذلككانوإن

لا،أصلاعليهاديللاالتيالدعاوىالا،أصلابىجهولافيهحيلةلامااخرجنا

.)2(،خفياولامحتملا

كانأمهوصدأمتنايقدصلحعأبحزمابنامك!أتفياثاملمحد،هـبالفعل

المبحثفىذكرهاصبانيجثأنادرةمواضعفىإلا-علبهحريصالهوعامعهد.م!نزعا

تعالى.فهكاهاا"!قمح!مقاعنالثاني

:النصوصفي(لنقدأوجهاستنباطفيالكاملةالدقةخاما:

يكونانالبديهيفمنفافقةودقةبالغةبعنايةاخيرتقدالقدمواضعكانتإذا

واحدةنظرةوتكفي،والعنايةالدقةمنذاتهبالقدرمنهاال!نقداوجهواصتاطتحليلها

الحقيقة.هذ.لإدراكوالجرينيوالعموالوالنزاليوالباجيحزمابنمؤلفاتيخا

بينها،والمقابلة،النصوصتحليل:فيعقرياكان-المثالصبيلعلى-حزمفابن

يربط-الابقالباب.منتحصىلامواضعفيجلياظهركما-وتراه..خللهالهاظهار

.واخمارتصرف35صوالدرلةالدين()1

عليارداعيهاالرديمكنلااتقاداتهانالأخيرةبالجملةحزمابنريقصد.1913/الفصل)2(

محتملا.اوخياولرحتىديلايعنادعاءاتمجردإلاجالهاالخصرآيملكولن،مرضرعا
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حزقيالفيورابعا،يامأخبارفيوئالثالحنيةفيوآخرصفرالتكوينفينصبين

ال!نصوصحدودعنديقفلاانهكما.وهكذا..الرسائلاوالأناجيلفيوخاص

ويينلفطامذكورةغيراشياءمنهايستنطببعضهاالنصوص.مناقضةايماللحقل

مناقضة.أيماللعقلوفاقضتهافيهااللائحالكذب

المبحثفيالحايةبالأخطاءالخاصالمطلبالكريمالقارىيراجعانوارجو

علماثناموضوعيةعلىدليلوأعظمشاهدخيرفهو،القديمالعهدمقبنقدالخاص

الجانب.هذافي

روتمظاهرومن.النصوصتحليلفياللربهذاعليصارقدالباجيأنكما

واحداوينقضهاالنصفيالاخمالاتكافةمجصي-أيضاحزآابنكدأب-كانأنه

المطلبيراجعومن.للهروبنفناأوللافلاتثغرةللخصميتركولا،الأخربعد

.ووضوحسهولةبكلالحقيقةهذ.يدرك!لقديمالحهدمقفيبالتناقضاتانص

اعماقفييغوصانالمغرمميللموالالعبرانيةاللغةمنال!تمكناتاحوقد

.التاموالاذعانالمطلقالتيمالأمحهالخصميملكلامامنهالي!خرجالنصوص

بنقدالحاعىالمبحثفيهخعنبالحصةالحاعىالمطلبفيبوضوحهناهـلظهر

!لقديم.!لمهدمق

الحالبةالنصوعىفيالحفبفينوالانجبلالنوراةمنبفابابوجودألافرأرعأثماة

الهرتة:

نأفبرغم،المقدصللكتابعلمائانقدفيالمرضوعةمظاهرمنأيضاهذا

نصوصافيهرصدواأنهمالاالكتابتحريفاثباتعلىالأصلفيمنصبجهدهم

حجةل!يكون5-حزآابنيقولكما-تعالىافهأبقا.الذيالحقبقايامنأنهاذكروا

.)؟("خزيهمفيوزاثداعيهم

إليهلنتمع،الهيةب!رادةكانالنصوصهذ.مثلبقاءانيؤكدحزمابنإنبل

اطلقكماالكتابينذينكمنرفعهشاءماتبديلعلىأطلقهمتعالىالثهإن5يقرل:

،)2(المثلبانواعقتلوهمالذينالأنبياءمنبذلككرامتهأرادمنقلعلىايديهم

تعالىالثهكفكماعليهمحجةالكتابينذيضكمن)بقاءهشاءعماأيديهموكف

.254و238صمراتعدةالقولهذاحزمابنكرروقد،1024/الفصل)1(

مادةالرصطالمعجم:يراجع..تتلهبعدبهاوالعبثالقيلجثةلويهوهي)ثله(جمعلعلها)2(

ل(.ث)م
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وقد.أذاهموبينالناصبينحالاالذبنأنبيائهمنبالنصركراقهأرادعمنأيديهم

لهم،شهادةآخرينوأغرقلهمنكالافرعونوقوم!نرحقرمتعالىالثهأغرق

أحديكره-لاماوهذا.فضلاليزدادواآخرينلقرموأملىاثماليزدادوالقوموأملى

)1(ة6..جملةالأديانأهلمن

المقدسالكتابمنب!نصوصعلمائنااصتشهادعلىالمبدأهذاحزمابنطبقوقد

منوالتفسيرالحديثكتبفيجاءماعلىوكذلك،ورصالته!محمدنجرةعلى

للزانيالرجمحدوكتمانهماليهودمنصوريا(.وبهاعة)ابناليهوديالحبرقصة

.!محمدنجوةعلىودليلحقهناأنحزمابنكدحيث،التوراةنصرصفيالهصن

كما-الأمر.هذافيعلمائنابعضبمبالغةأح!قد-يبدوفيما-حزمابنولكن

كلذهأنتثيدإلىف!ارع-السيهالجوانبعنالحديثعندالتاليالمجثفيصيأتي

رسالته!اثباتبعدكلهبهذاعليهميحتغدانماأ:قائلاوهامثيةئانريةالأدلة

فيتحالىالثهأبقاهمانوردثم،للعذرالقاطعوبالنقلالباهرةالواضحةبالبراهين

الىفالحاجةلا،لضلالهموفضيحةوت!بكيتالهم)خزاء!ذكر.منالمحرفةكتبهم

)2(،ألعالمنربفهوالحمد.أصلاذلك

ذا،الجديدالعهدمقنقدفيواضحاتجلىفقدالمدألهذاالأمثلالظيقأما

والقرافيوالنزاليوالجعفريايوببنوالحنوالماتريديالجاحظمنكلاصتخدم

تأليهفيالباطلةالنصارىعقائدلنقضكئيرةنصوصااصتخدموا،وغيرهموالقرطي

لريتهلاثباتأخرىنصوصااصتخدمواكما..إلخ..وصلبهتعالىدثهوبنرتهافي

.!ونبرته

البابفيالثانيالفصلمنالأولالمبحثفيمفصلاافهمحمدهذاذكرصبقوقد

هنا.لهشواهدذكرعنيغنيبماالسابق

النقديتناولهمفيعلمائنالمرضوعيةالحديدةالمظاهرأحدهذابانالفولعنايكفي

.المتصدسللكتاب

.237-1238/الكصل()1

يير.تجصرت1/238الابقالمرجع)2(
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الرابعالمطلب

الفقدعمليةجماالقكاملية

موضوعالفترةفي-المقدصالكتابلنقدعلمائناجهودفيايإمجابيةالجوانبمن

ابناستثنىف!ذا.القديةالحركةهذهفيالأداءتكامليةمنملاحظهوما-الدراسة

مابحزئيةبالغاواهتماماالجرانبأحدفي.فائقةبراعةعلمائنامنواحدلكلتجدحزم

-:تركيزهعليهاولنصبتفكيرهمنكبيراحيزاتشغل

السفرداخلال!نصرصبينالتناقضب!برازمهتماكانالباجيالدينفعلاء-

ومن.الأخرىالنقديةبالجوانباهتمامهمنكئرالمخبفةالأسفاربينأوالراحد

القديم.العهدمتنفيالتناقضاتب!برازالخاصالمطلبفيتميزهكانها

أيرببنالحسنتفكيرعلىتستوليللمصيحالمدعاةالألرهيةكانتحينفي-

هذهلنقضدامكاناتهطاقاتهكلوصخرأسلخهكلضحذأنفكان،تامااصتيلاء

العهدمقنقدمنبهاالخاصالمطلبفيجملاءواضحوهذا،وإبطالهاالمزيفةالعقيدة

الجديد.

قليلا،الاالباطلةالاتحادعقيدةنطاقخارجيتخركفلمالغزاليحامدابرأما-

تبينوقد.دابطالهاالعقيدةهذ.مياث!ةعلىمرقوفا(الجميل)الردكتابهيكرنويكاد

الجديد.العهدمقمنبهاالخاصالمطلبفيذلك

ابخينبوةاثباتفيواللولة)الننكابهبعنوفاملتزماالطبريربنبنعليوكان-

الكابصفحاتقبأجلهاومن،القضيمالهذمخصصيا4لىألفهمنفكا!(محمد

.!عمدنجوةاولبيدأوقريبعنيثيرماكلعنلتنقيبالمقدص

تمكنهفاصتنل،المفرممامجيبنللمرالالثاغلالغلكانتالشخوقضية-

منووقرعهالنخ)مكانعلىللتدليلايهوديةعلوآفيوتبحر.العبرانيةاللغةمن

الثريعةنخائباتالىذلكخلالمنيصلحتى،ذاقهاالقومنصوصخلال

الموصوية.للثريعةالهمدية

كبيرا.علراتعالىدثهالمغبنوةعقيدةتزيففيوالجعفريوالماتريديالجاحظوبرع-

ثدةرفضحينماالقضة،هذهفاقثةفيبراعةوكثرهمتمكناأضدممبالناتالجاحظوكان

والرد!ه.والاصطفاءالهببمفىأفهاعلىالمزعرمهالبرةداودلمنعلماسامنكثرإل!هركنما

الجديد.العهدمقنقدفيالبوةبنقضالخاصالمطلبولعل
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المزلفاتفيوبارزةمتحققةنجدهاالقدي،الأداءمنمتكاملةمنظومةامام)ذانحن

السابعالقرنمؤلفاتخاصةوبصفةالدراصة،مرضوعالفزةفيزفياالمتاخرة

عنالفاخرة)الأجوبةفيوالقرافي(النصارىعلى)الردفيفالجعفري،الهجري

والأوهامالفسادمنالنصارىدينفيبما)الاعلامفيوالقرطي(الفاجرةالأسثلة

هؤلاء(والسلامالصلاةعليهعمدصدنانبوةداثباتالإصلامدينمحاصنلهاظهار

المتكاملة.النقديةانمظومةهذهكبهمدفتيبينجمعواالثلاثة

الحركةنجم-صبقكما-انه؟التصنيفهذاخارفيفهوحزمابنعمدابرأما

مثاركايكونويكاد،الشقديةالجوانبكافةفيالقيمةإصهاماتهله،اللامعالنقدية

وأالقديمالعهدنقدفيصواء،الابقالبابومباحثمطالبكافةفيو.تميزبفاعلية

فيكماحزمابنعلىحكراتكونوالماحثالمطالببعضتكادبل،الجديدالعهد

انصالمبحثوكذلك،القديمالعهدفيالحسابيةالأخطاءبرصدالحاصالمطلب

الجديد.العهدصدنقدفيوفظير.ثتيمصندهلأههدبنقد

انقديةالحركةهوحزميبنبالةثقوللجازالمابغةقبيلمنهتايحباقولولا

مظاهرعا.واجلىصورهاالهىقي،ا!قلمىللكماب

الغعىللص

مقيتوهرماولكالمنتقذالنصوجمابينالمقارنة

المطهرةوالسنةالكريصالقرأنفيلهانظانر

وجهوااذاكانواعلماءناأنايفاالنقديةللحركةالحظيمةالامجابيةالجرانبمن

يمكنمال!تنبهين-ذاتهالوقتفي-كانراالمقدصالكتابنصرصمنفصالىنقدا

احاديثفيأوالعزيزالكتابآياتفيلهمشابهنصوجردمنالخصميتوهمهان

النصرص،فيمابينالشاسعوالبونالك!بيرالفارقببيانفيارعون!المصطفى

حزمابنوكان.القداصةالقومعندالموصوفالكتابنصوصفيماوبينالإصلامية

فيهاخاصةبصفةحزمابنتميزمع،المقارنةهذهعلىحرصاعلمائناكثروالباجي

دافما.كشانه

وبينوضبههالثهصورةعلىآدمأنمنالتكويندفرفيمابينيقارنرأيناهفقد-

صررته.علىآدمخلقالثهأنمنالريفةالأحاديثبعضفيجاءما

ليعقربتعالىالثهمصارعةيسمونهمماذاتهالسفرفيمابينيقارنرأيناهكما-
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يزيد.عبدبنركانةيسمىلرجل!البيمصارعةمنجاءماوبين

مناللامعليهماوموصىابراهيمإلىالنصوصتنهمابينايضاوقارن-

فيلهفظيرمنيتوهمماوبينبهوعد!مماماتحقينعلىتعالىاللهقدرةفيتككهما

اثضؤقناتحي!ئخيأينهازثا:الكريمالقرآنتمجكىفيما!الخليلقول

تكوثائ!زث):لانهعلىالترآنمجكينيما!زكرياوقول0126:ابنرةأ

.8،:أأمريمغتغلي

ا!لة(ب)اناروتعالىسبحافهاطالقالربالنيةصفرلثهبينكذلكوقارن-

.والأرضالماواتنورجلالهجلأنهمنالاسلايةالنصوصفيماوبين

العهدين:مقب!نقداثعلقانالمبحثانبهاحفلالقللمقارناتنماذجمجردوهذ.

عندالمفدصللكعابالنفدبةالحركة)يحابباتأهم)حدىلبرزوهي..والجدبدالعدبم

ثوليرففونتاضالىالمقدصالكتابمجلامونلاكانوافهم،الملمينعلماء

المقدسالكابعلىتطبقللنقدمعا!ريضعونولا،أمامهالاصلايةالصوص

العدالةمنالحنيفدينهمبهالزمهمماطقوابل،براهمنهاالاصلاميةوالنصوص

رحمةتعالىفهرحمهم.صوا.حدعلىوا،عداهالأحبابمعبالقطوالحكلمالمطلقة

واصت-

نهابةخىالمفدصالكنابلنفدعلمافناجهودف!االامجاببةالجوانبكلهذ.لبت

منالنقديةالحركةلهذ.الباحثرصدهماأبرزكانتوانما،الهجريالابعالقرن

.إمجايات
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الفانيالمبعث

المقدماللكتابالفظيةالعركةفيالسلبيةالجوانبأهه

الهجر!الممابعالقرننهايةحتنى

مرضعالفزةفي-المقدصللكتابالنقديةالحرجمةتقويمفيالآخرالجانبهوهذا

رصدمنأهميةكثريكونقدالسلبياتجملىالوقوفأنيقنيوفي-البحث

متكامل-علمي.منهجإلىالوصولالفصلهذامنالغرضوانخاصة،الإمجابيات

وتفعيلهاالإمجابياتتعظيمعلىيعتمد،المقدصالكتابلنقد-التاليالفصلفي

التالية:الليياتوتدارك

الأولالمطلب

أحياناالموفموبكيةغياب

نأذلك،بالسلبياتالخاصالمبحثفىهناالعنوانبهذاالقارئيفاجاقد

..11الابقالمبحثفيالمذكورةالامجابيةالجوانبأبرزاحدىكافتالمرضوعة

الاصتغرابهذاعلىويقضياللمثمةيزيلالمطلبنعنزانيفيالتأملمنقليلاولكن

هذ.)غالبا(وكلمة،غالبا(النقدفيبالموضوعية)الالتزام:فاكالمطلبفعنوانا

بالفبط.وهذا،العلماءبعضوعندالأحيانبعضفيغائهكانتالموضوعيةأنتمد

قضايابعضونقدمناقشةعدالموضرعةكيابمنالمطلبهنافيالباصهرصند.8ما

لنيابهاكانالابقالمبحثفيمظاهرهاللموضوعيةكانوكما.المقدصالكتاب

التالي:النحوعلىصاذكرهاالن!المظاهر،بعض

البعض:عندا،صفارعلىالخميالاطلاععدأأولا:

ضخصياعلمائنااغلبباطلاعالباحثجزمالسابقالمبحثمنالماظرةالنقطةفي

والغزاليوالجرفيحزمكابن،والنصارىاليهودلديالمقدصةالأصفارعلى

بنكعليالاصلاآإلىالمه!تدينمنعلماننابعضإلىبالإضانة،والباجيوالجحفري

المشلي.مجىبنوالموالأيوببنوالحنالطبريربن

بنونصرالجبارعبدوالقاضيالباقلانيمنكلاطلاعبعدالباحثيجزأوها

التيالنصرصمنفالواضح،شخصيةبصفةالأسفارعلىوالقرطيوالئرافيمجيي

الأصفارمنمباضرانقلاولي!إصلايةمصادرمننقلوماانهمكبمفيأوردوها
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ال!يهودلجادلةنفسهنصبقدالمرءآدافما،علميخطأ-ضكبلا-وهذا.ذاتها

هذهإلىنجفسهيرجعأنعليهتحمالعلميفالواجبأصفارهمونقدوالنصارى

هذهإلىمجتاجبالذاتالدفيا:لدلومقام.وصحيحاموضوعيانقد.ليكونالأصفار

وجهةلتغييريكفي-واحداحرفابل-واحدةكلمةلأن؟غيرهمنكثرالموضوعة

شاملا.تغييىاالص

اصلاميةمصاثرعنال!نقديةالحركةعلماءنقلهاالتيالصرصانمعهذاأقرل

فيإلاالأصليةالنصوصعنتختلفلاصحيحةنصوصاالساحقةأغلبيتهاكانت

عبدإني8:الميحقرلمنوغيى.الباقلانيأوردهكالذي،الييرةالمواضعبعض

القولط-جمكنولا،الحاليةالنسخفيمذكورغيرنصفهذا،،معلماأرصلتالثه

فيالانهوكما-حذفثمالقديمةالخفيمؤجوداكانأنه-كثيرةلاعتارات

عبوديةتفيدأخرىنصوصمنمركبنصأنهنظريفيوالأغلب.كثيرةنصوص

ذكرهاصبقكئيرةنصوصوهي،الخلقلهدايةبثالذيرصولهوأنهتعالىدثهالميح

فرعوفي،تعالىفهوعبوديته!المسيحبشريةعلىالدالةبالنصوصخاصفرعفي

منالثانيالمطلباطارفي،!ورصالتهنبوتهعلىالدالةبالنصوصخاصآخر

الجديد.العهدمقبنقدالخاصالمبحث

بانالقوآأصفارعلىضخصيايطلعوالمالذينلعلماثنائقذرقد:أيضاوأقول

الحديثةالطباعةابتكاربعداليومالحالكماومنشرةشائعةتكنلمالأسفارهذه

مجلدفيوالجديدالقديم:العهدينأسفارالنصارىضمأنوبعد،المستمروتطررها

علىوتوزيعهنثر.مهمةعاتقهمعلىوأخذوا،المقدص()الكتابأصمو.واحد

طبعاتإلىبالإضافة،كثيرةأحيانامقابلوبدونحينازهيدةباصعارالعالميالمشوى

المعني،ال!نصلثهنصرصالىداشارأتتعليقاتتعضمنهوامثىعلىتحتوىكثيرة

قاموصلوجردأنكما.كبيرحدللىييراالمرادالنصا!لاالوصوليجعلالذيالأمر

منكلبهويستمديعرفه،الأمرهن!افيكبيراأثراالكيىةوالتفاسيرالمقدصالكتاب

.المقدصالكتابفيللبحثتصدى

،الأصفارعلىثخصياعلملاسابعضاطلاعلعدآالعذربعضئلتصىقدفامن

الأصفارمطالعةأنمنال!تمهيدفيذكر.صبقماايفاالاعتبارفيوضعناإذاخاصة

البىوتاتيةالإصلاحيةالحركةظهررحتىالكنهوترجالعلىحكراكانوفهمها

وأنالضيقغايةيخاكانتالدائرةأنيعنىمما،الميلاديعرالادصالقرنفي

ي!نهضكلههذاانومع..المنالاصعبامراكانصفركلمننخةعلىالحصول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقديالمسلمينعلما،جهود766

نأمبدأينفيلا-ذاتهالوقتفي-أنهإلا،علماثنالبعضمرصاوتبرساقرياعذرا

المقدصللكتابالنقديةالحركةصلياتكانالأدفارعلىالثخصيالاطلاععدم

.الهجريالابعالقرننهايةحتى

أحيانا:النقدفيالدقةوغيابالمبالغة:ثانيا

تأوللا،ولادفعالهيظغلابماخصنكتأتيأنالجدلامقامفيالواجبمن

الثهمجمد-هذاتحققوقد.الافلاتثغراتوجمغالهروبنوافذكافةعليهتدمجيث

عمل-النهايةلا-لأنهولكن،الكرامعلماؤناأوردهاالتيالنقدمواطنكثريةفي-

ال!نقد.فيالمطلولةالدقةعنهاغابتالتيالمواطنبعضوجودمنفلابدبثري

فيخاصةوبصفة،النقديةالحركةعلناءقاخريعندبرضوحالأمرهناويظهر

فتخونهالمسيحصلبقضيةيخاقثىالجعفريصالحفهذا.والدعالل!اثصالقرنين

:قالاذ،الزائفةالعقيةهذ+فقضلجىبهاصه!قي!نصوصأختيوفي!د!

هـيوحنا-!!حقوب!رص-ومعهالجليلجلكلايعصحد5:)نجيلهفي!وقا!له"

وق!وأ"كعيرقطكلمعفصارتثيايهو!ضتوجههمطرتغيرلأيصليعوفيينمأ

الفعضفامأءفأكلالتىسحابةو!تله!طهرناقدلميلإ،عمرالأوثيصبنموص

رفععلىكليللوقانقلهالذيالفصلوهذا.،قنامواالنوآعل!يهمفوقعمعهكانرأ

.)؟(،-نعالىيفهخذلهم-الهوداعدانهمنوحمايتهالميح

بقضيةمطلقالهعلاقةلا-القرافيعنهونقله-الجعفرياورد.الذيالضوهذا

:عنوانتحتالحاليةالنخفيياتيفهوعدمهاأوصح!تهعنوشيدااالصلب

تكريمعنويخدث9/28:36،لو،9/2:13مر،17/ا:13أت)التجلي(

علىاللقاءهنامحضور-ويوحناويعقوببطرص-الكبارالثلائةللتلاميذالمح

طلليا.وموسالميحبينالجبل

نقضعلىالنصبهذايسثهدأن-القرافيبعد.ومن-الجعفريمنعجبافكان

لغيابنموذجايعتبرهذاصيعهماأنالواضحومن.المزعرمةالميحصلبعمدة

حتىالمقدسللكتابالنقديةالحركةعلماءبعضعنداجاناالنقدفيالمطلربةالدقة

.الهجريالابعالقرننهاية

نصينبين-القرطيعنهونقل-الخزرجيعبيدةأبرقارنأيضاالمثالصبيلوعلى

185-184صللقرافيالفاخرةالأجوبة:ويراجع.74صالصارىعلىالرد(1)
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للرقاالإنجيلوفي5:الخزرجييقول:بالتناقضعليهماوحكمولوقاقىإنجيليفي

وقالواالتلاميذذلك،أوأنكر،الميحرجليعلىالطيبصبتالتيالمرأةعنيخبر:

صب!إنماأنهاويذكر،بع!ثهالخبرهذالصفلم!ىالإنجسلوفا.؟ابهلصدل!هلا:

."1(،الاختلافهذافيهخبرعنالمينأبعدقما..المسيحرأصعلىالطيب

فيفال!نص،ولوقامتىبينالتناقضلي!أنيتبينالانجيلينفيالنصوبمراجعة

تجزتواقعةعنيتحدث-141/3:9،أيضامرقسوعند-261/6:13،متى

لرقاأنحينفيغثيا()بيتقريةيخا(الأبرص)صمعانلهيقالرجلبيتيخاأحدائها

يسوعدعافريسىرجليتفيأحداثهاجرتواقحةعنيتحدث71:36،05/

وتسكبتقبلهماالم!يحقدميعلىفانكبتخاطثةامرأةوجاءت،الطعاملتناول

فيمكن..بالطيبدهنتهماثم،رأصهابث!عروتمسحهماعليهماالغزيرةدموعها

الجمعفيمكناتحذتلووحتىولرقا،قىبينتناقضلابانيتمسئ!أنللخصم

ذلك.بعدرجليهثمأولارأصهعلىالطيبدكبتالمرأةبأنبينهما

يحكماأن--القرطيبعدهومن-بالخزرجيأجدركانأنهالباحثيراهوالذي

نأإذأخرىناحيةمنيوحناانجيلوبينناحيةمنالثلاثةالأناجيلبينبالاضطراب

بيتفيولكنأيضاعنيا()بيتقريةفيفجعلهاالقصةهذ.ذكر121،1:8/يوخا

قامتالتيهيألعازرأختمريموجعل،الأمواتبينمنأقامهالذي)ألعازر(

وعنخاطئةامرأةأفهامنلوقاقالهماذكردون،المسيحرجليعلىالطيببسكب

نصوصجمراجعةعليهاالوقرفيمكنكثيرةاختلافاتإلى..الغزيرةودموعهابكائها

والقرطيالخزرجينقدأنالأمروخلاصة.إيهاالمارالمواضعفيالأربحةالأناجل

المطلرمة.الدقةتنقصهالموضوعلهذا

-:أيضاالخطاهذافيوقعواقدالنقديةالحركةعلماءكبارأنوالواقع

وقيامتهبقتلهالمحفي!هاينبطالتيالنصرصيسردحزمابنفهذا-

و8/319/03:32:+و02/17:91-مرو17/22-23و16/21-22أمت

قدلاالأناجيلأنيؤكدثم،18،31:34/و4-9445/و922/لو-0/1:3234

قفقةالأربعةالأناجيلوجمغ..يقتلأنهنفسهعناخبرهمالميحأنعلى"اتفقت

فيأنإلا-أصلايقتلولمأنفهحتفالخبةعلىماتأنهعلى-لصلبهذكرهمعند-

الطفةمنفخرججنبمافيبرمحالجنود،أالثرطأحد-مرتهبعد-طعنهأنه:بعفها

.902صللقرط!الاعلاآ:هـمراجع،15؟صالحزرجيعيبابيكاب(1)
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كما-واقفاقهم،المسيحعلىالكذبإثاتوفي.91،34/يويلىأليروماءدم

صوأةوهذه(يق!تللمأنهعلىكلهمواقفاقهميقتلبأنهأخبىهمانهعلى-أوردفا

لاالكذابينعلامةهذه!بباطلينذراونجييكذبأنلثهوحاساجدا.أعظيمة،

0)1(6الصدقاهلعلامة

كثراشيءالنقدفيالدقةوعدمالمالنةمنفيههناحزمابنكلامأنوأحب

:اقرلالمدعاةوالقيامةالمزعومبالصلبيتصلفيماالنصوصكذبعنفبعيدا

وتصمير،خثةعلىالتعليقمجردولكن،بلقتلذكرالنصوصفيلي!انهصحيح

القتلمننوعهوانما-مجتمعا-هذاكل...والثرابالطعامومغ،بالماميراليدين

وأبالرصاصالرميأوالرقابقطعمنوبثاعةشناعةأشدهوالذيالبطيء

بيانفيدقيقوغيرالمواضعهنهنقدبالغا.فيحزمابنكانهنامن.ضنقاالاعدام

الزاوية.هذ.منتحريفها

الأناجيلفيالمذكورينهؤلاءبأنأيضاديقوغيرمبالغاكانحزمابنأنكما-

وغيرهم-ويهوذاويعقوبويوخاومتىبطرصمثل-الم!خحواريواانهمعلى

لمليحبالوهيهيقرودةأنهماما:كفاركذابونقوآهمبلحقاالحرارفيهمليرا

سأمهم8!لملحركألافادالطوفىمنعنصوصونانهمأو"ذلكهـدعتقدرن

أعا-لرؤصافها*لوعيةفىعتهتيالأخرىالفرقوسلا!رالنالين!ضيعةكشان

اولياء(فهمحزماينفيؤكدثكريمالقرآلقفيعليهمتعللىفه6سى(الذيالحوارلرن

فينيمهملمإيفهلأنأعماصمنعلماندونضانهموفعلينحبهم،حقاللله

التيالطاثفةمنالاكلألراماوكير.يطرصانوفقط!نوقنلمقاألا،الكريمالقرآن

.)1(،1(:الصفأاطآجمقةؤكقزت)ةفيهاتعالىفهتال

ماويكون،الحقيقيةأصماءهم-ا،قلعلىنظريا-هذ.تكونأنالمانعما:واقول

الحالهوكماوبهتانا،وتحريفاكذباعليهممدصوصاوالتثليثالكفرمناليهمنسب

عليهموعيىوهارونوموصىوشقوبداصحاقو)براهيمنوح:الكراما،نبياءمع

.92ا/092.-ا)1(الفصل

المف،صرةفي(1)4الآيةمنجز.القرآننوالنص..928091-1/الابقالمرجع:يراجع)2(

نقيفخؤابىلقت!ئغآئاجميئىقازكئاآلئهأنضازكوئزأاتئوأةيا!-أئذ-نأوتمامها:

ؤكقرتإضترءيلتىينطآ!فةئاتئتآلتهانضازنخنالحؤا؟لونقاكآل!هإزأنصا!تما

أطهيرئتا"صبخرأغذقيفيغك"اتوأإئلأننال!تذتاطآجمفة
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الفراخ!منالصوصاليهمتنسبالم؟!واللامالصلاةخاتمهموعلىجميعا

ليستهذ.اننقللمهذاومع،بهيتصفأنالفاصقحتىيحبلاماوالمكرات

وأن،الحقيقيةأصماءهمهذ.تكونأنالعقلإلىالأقرببل،3!الحقيمةأسماءهم

اليهمالهرفةالأدفاروهذ.الكفرهذانبةتعمدواقدوالكذبالتحريفأهليكون

الوضاعونالكذابونفعلكماتماما،عليهاوالاجلالالقداصةمنثيءلاضفاء

النبويةالنةمنزلةمنيعلمونلما!4!محمدالثهرصولاالىالباطلةالأقرالبعضبنشة

ابناصتقاهاالتيالقاعدةف!نآخرجافبومن.الملمينقلوبفيصاحبهاومحبة

القرآنياتلممابانتقضيالثريفةال!نبويةوالأحاديثابقرآنيةالآياتمنحزم

خيالهالتوقفف!يبغيالكتابأهلعدممابتكذيهولابتصديقهالصحيحةوالنة

فييأتلماذالنوعهذامنالحرارفيوأصماء،بتكذيبولابتصديقالقطحوعدم

حقاهمهزلاءلكونتكذيبولاتصديقالصحيحهالسنةفيولاالكريمالقرآن

وغيرفيهمبالغاأمرابالنفيحزآابنجزآيكونهناومن!.المسيححوارى
-)1(

دميق.

أحيانا:النصوصبعضفيالجازىالمعنىاكفالثالئا:

ويكون،اللغةفيلهوضعتالذيالحقيقيمعناهاعنبعيدةأحياناالألفاظناتي

الحقيقي.ا،صليبالمعنى-بعيدةأوفريبة-أصلالهمجافلامعنىحيت!ذالمقصود

الجازأنواعمنبالعديدمليءونئرهمضعرهمفيالعربوكلامالكريموالقرآن

بعضوجهالتيابزيةالنصوصمنكثيرالمقدصالكت!ابفيجاءوقد.الكثيرة

الأصليمعناهافيمستعملةفيهاالمتخدمةالألفاظأنأسامنعلىايهاالقدعلمائنا

يخها.الراضحالجازيالمعنىعنمتغافلينالحقيقي

هوفها،الخطاهذافيوقوعاالنقديةالحركةعلماءكثرالباجيالدينعلاءوكان

أنالربورأى8:يعقوبزوجتيعنالحديثعند31،لم92أتكفيماعلىيعقب

قرله:اأنالباجييرى،،عاقرافكانتراحيلواما،رحمهاففتحمحبوبةغيرلئة

الواضحومن.)8(،بمسدودلي!مفترحرحمهاالعاقرلأنلهوجهلا،رحمها)ففتح

قهأنعنكنايةفهر،اللفظهذامنالمتفادالجازيالمعنىعنغفلقدالباجيان

لها،زوجهامحبةإلىووسيلةبهارحمةالكثيربالإنجابعليهاأنعمقدوتعالىتبارك

نيوالنمافالأثلةالقديةالحركةقاخريعدا!ا،والاجيحزمابنعندأخرىامثةوفاك()1

.كبرة

.08صالترراةعلى)2(
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:92/32:34،أتكففي،معناالتيللفقرةالتاليةالفقراتفيبهمصرحوهذا

والآنمذلتيإلىالربنظرقد:قالتلأنها،رأوينوسمتهابناوولدتليئةافحملت

قدلأنيدعاثيالربصمعقد:فقالتابنافولدتوحملتوعادت.زوجيمجني

.،...لاويولذلك.بنينثلاثةولدت

الباجيأغفل،ولوطإبراهيمقصةفيالتكويندفرل!نصوصذلكقبلنقدهوفي

أنيحنكيف5:يقولإليهلنستمع.النصرصهذهألفاظفيالجازيالمعنىأيضا

تسعهمفلم،حسنةكئيرةوأشياءوبقرغنملراممعانطلقلماللوطوكالط5:يقال

،3"جميعايسكنراأنيطيقوالمجداكثرمالهملأنجميعاليسكنواالأرض

ببب-كنحانأرضوهي-الأرضبهمتضيقأنالهالمنف!ن5-6،/أ3أتك

لاشتدادمصرأرضإلىهبطواإنهم!:قولهمنهذاوأينوأموالهممراشيهم

.)1("؟العهدقربمع،1201/أتك،الجوعمنالأرض

،الأرضضيقمنالمرادالجازيالمعنىعنغفلالباجيأنأيضاهناالواضحفمن

بأنمجازياعنهاتجيرئتوخحدإلىالخيىاتواتاعالأبرالكثرةبالمقصودوأن

اصتيعابه.عنضاقتقدفيهايعيشانكاناالتيالأرض

(1601/أتكعلىيعلقهوفها،عل!محافظاالمنهجبهذامستمسكاالباجيوظل

كثربالكثرة:الربملئالهاجر،أيألهاوقال5:يقالأنمجنكيف5:-يخقول

بكلبل،النسلبكئرةأبراموعلىعليهاوالامتنان.،كثرتهمنمجصىولازرعك

وبتكثيرعليهمابالامتنانفتخصيصهما.كذلك)2"الناص،أمنوتحتهمافرقهمامن

يقفلاوهاجرلابراهيمالإلهيالوعدأنالبيانعنوعني)3،لهوجهلاالامتنان

فيالمتمثلالجازيالمع!نىإلىتعداهابل،اللفظمنالمفهرمةالعدديةالكزةحدودعند

+المرصلرنالأنبياءمنهفيكون،ال!ن!للهذاوتعالىتباركافهيمنحهاالتىالعظيمةالبركة

المعنىهذاإلىاشاراتالكريمالقرآنفيولعل.الحلامونوالملوكالمخلصونوالدعاة

جمفكطإيئدالابكلف!فأتمفقزئةرإئرهصآثتلىد!إذ!:ولعالىصبحانهقولهفي
ص?سه

وترله،ابترة:124،أ!آلنهييينغقلإىتتاللاتاكذزئقؤينتاكإتامايلئاسيى

ءاذءاتثتآققذقضلإءينآدتةاتنفزةقآغنرآلناصقتخ!ذوناشا:جلالهجل

.65عىالابقالمرجع)1(

تحالى.الثهضاءإنللياقاباحثاثةصاولعل)الآيات(:المطبوعالأصلفي)2(

.96صاتوراةعلى)3(
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اناء:54،.أ(غطيمامقظؤءاتتتفمآثيهتتاؤآلحكضةهيئإتر

متىإنجيلفيماعلىتعقيبهفيايضاالخطاهذالانفهحزمابنوقعوقد

أباأحداتدعواولا،أخوةجم!يعاوأنتم..أ:لتلاميذهالمسحقولمن231/8-9،

،اخوانأنتم:حزمابنأعندالسحاويالآبهوواحدأبالكملأنالأرضفيلكم

يحقبحزمفابن."،واحدالسماويأباكمف!نالأرضعلىابإلىتنتسبواولا

ابنأبطرس،صمعان:أنيطلقونوالأناجيلالنصارى"بانالأخيرةالجملةهذهعلى

بثباتهمأقروافقد.يوصفابناويعقوبولهوذا،زبديابناهـلوحناويغقوبيرنا،

ملازمون-أبدا-وهم،الأرضعلىأبإلىيتسبواأننهاهبمإذ؟المسيحمعصية*على

)1(.،بعصيانهمتدينونذلئافيأمرهلمخالفة

فالمشح!طالنمىفيالجازيالمعنىاملىي!هبرحزما-كا/إنلمثأم!علىخافوغير

:الآرضيةوكلصلاتالعلائقكليقطعقعالىيقه:الإيمأنأن-النحىصحإن-يقصد

بينيكوقماهوالأوثقوالرماطالأولالحلاقةومجعل،أدروغيرعلىالقانمة

أنتما:لهمالمسيحقولالجازيألايمانأنيؤكدوكلا--وجلعزوخالقهالإنسان

الإيمانأنالمقصوددانما،والقرابةالتبقي!وةا!يقهقيلي!وافهم"أخرةجميعا

الشية.الأخوةرباطيفوقوثيقبرباطجميعابينهميربط

فيجاءماودلالةوضوحاكثرهالعل،الأمرلهذاعديدةنظائرالكريمالقرآنودقإ

تغفكرآلئةؤآتفوأأخؤيكرتينقا"ضيخوأإخؤةآتئؤيئونإئضا):وجلعزقرله

الايمانيةالأخوةبرابطةترتقيآياتالكريمالقرآنفيانبل.،ا.الحجرات:أ(ئزحمونآ

ئأنه:جلقولهفيكماواحدا،وجسداواحدةنفساأخيهمعالملمجعلحدإلى

طقيهغحئوةإذئؤلأا:سلطانهعزوتوله،ا،الحجرات:اأأنفضكز(تنيزؤأؤ،)

.،انور:12أاثيينإفلثتذآؤقائواخثرايا"نفحي!ثمؤآئمؤصاآثمؤيئون

فإنالضيقةالأرضيةالأنسابحدودعندتقفوالا:النصمعنىيكونهنامن

الاتابشرففحكمإذالض!يقةالداثرةهذهمنأخرجكمقدتعالىبالثهإيمانكم

قالهكماودينهشرعهإلىالانتسابمعنىعلىبلالدنيويالنسبمعنىعلىلا،إليه

المسلم:عراك

1/892.الفصل)1(
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تميمأوبقيسافتخرواإذاسواهليأبلاالإسلامأبي

،ه121/46:.متىانجيلففي،الجازيالمعنىهذايؤيدماذاتهاالأناجيلوفي

الجموعيكلم،المسيحأيأوبينما):ا:21(8/9ولو331:038/مرفيأيضاوهو

نإ:بعضهملهفقال،يكلموهأنيريدونالدارخارجفيوقفراقددراخرتهأمهإذ

لهقالالذيفأجاب؟يكلموكأنيريدونالدارخارجفيواقفونو)خرتكأمك

أميهمهؤلاء:وقالتلاميذهإلىبيدهأشارثم.3إخوتيومن؟أميمن:ذلك

.،واميوأختيأخىهرالسماواتفيأبي.الذيثميئةيعملمنلأن،لراخوتي

البشاراتاصتنباطفيأونحاصةلا.مجتملماوتحميلهاالنصوصأعناقليرابعا:

!،:بالني

المقدصللكتابالنقديةالحركةفيالمرضوعيةغيابمظاهركبرالعنصرهذايعتبر

فاخذواالعاطفةعليهمغلبتقدعلمائنافبعض،الهجريالابعالقرننهايةحتى

وأ-ضخيلةأوحققية-صلةلهماكلعنوالجديدالقديم:العهديننصوصفييبحثرن

بل،والكعبةوبمكةويامته!الخاتمبالنيبالتبشير-بعيدةأوقريبة-علاقةلهماكل

فيكئيراتعسفراالغايةمذهالىالرصولصبيلوفي.والأبلوالصحراءبالباديةحتى

منهاالخروجفيرغبة،تحتمللاماوتحميلهاأعاقهاوليال!نصوصمنكثيراستظاق

.!محمدبالنيبالثاراتمليءالمقدصالكابأنمنداثباتهتحقيقهيريدونبما

تنبهمهمةحقيقة-المثبربالعاطفيالحماصهذاغمرةفي-هزلاءتناصىوقد

بيانفيالغليل)ضفاءكتابهمنالأولىالطورفيا-لوفيالمعاليأبوالحرمينإماماليها

والثناءدتهالحمدمنالمعتادةالمقدمةفبعد،التديل(منوالإنجيلالترراةفيوقعما

نأمبينا.القرآنصريح-اليقينبالخبر-نطقفقد..وبعدا:الجوينييقولعليه

وهذا.عليهالثهصلواتالمردلينصيدذكرعلىاشتملتوالإنجيلالتوراةنصرص

.)1("بالتبديلالقرلعلىالإصلامعلماءالحاملهوالسبب

ماذكرمنوالانجيل(ب)التوراةالمسماةال!نصوصخلرأنالجوفيكلامومعنى

تبديلها.وأمارةتحريفهادللهويالخاتمبالنيلعلق

بنيحقفيالواردالكتمانالمفسرينمنكيى.تاويلأيضاهؤلاءتناسىكما

عزقرلهفيكما.وبلدهوأمتهوأحواله!النيوأخبارنعتكتمانبانهإسراثيل

.92صالغيلضنهاء)1(
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،ا!قرة:42،أ"تغ!ونؤأنئتمآفخقؤتكئفوأيآقبتطل!آثخفتقيسصوأؤلآ):وجل

آفخقؤتكئمونيآقطليآقخقتقي!وئيتمآثكضبتافل):جلالهجلوتوله

.7،ا:عمرانآلأ!تغقمونؤأنئز

تحريفهاتيقنمعالكتبهذهأن-كلههذارغبم-اليهااصتندواالتيالحجةولعل

رأيهفيحزمابنيرىكما-بقاءهاتعالىاللهعنايةاقتضت،حقبقاياعلىتحتوي

خزيالتكون-السابقالمبحثفيالرابعالمطلبمن)صادصا(العنصرفيالمذكور

عنلا،!المرسلينخاتمنبوةعلىبهاالاستثهادصاغهناومن،لهموتبكيتا

بالبراهين!نبوتهإثباتبعدبهاالاصتئناصبابمقولكنالأدلةلهذهاحتياج

الساقطة.والحججالقاطعة

أنالواضحمنأنهإلا-الجوانببعضمن-الحجةهذهبوجاهةالإقرارومع

الكتابنصرصفيالبثاراتتحرينحوهمتهميوجهوالمال!نقديةالحركةعلماءأغلبية

الباجيوالغزاليوالجويخماحزمابن:منكلمؤلفاتفيواضحوهذا،المقدص

جميعاولعلهم(والشهرصتانيوالباقلانيوالماتريديالجبارعبدوالقاضىوالجاحظ

علىتستوليالقضيةهذهكانتحينفيجدواهقلةأوذلكاهميةعدمأدركوا

يقربمالهاخصصالذيالطبريربنبنعلىواهتمامتفكيرمنالعظمىالمساحة

عنهنقلها،،وثمانينوسبعمائةأصلمنصحيفةثمانينأحواليكتابهنصفمن

مج!)3(،بنونصر)2(،الخزرجىعبيدةوأبي)1(،المغربيالموألمن:كلبعدفيما

وكان..)6(والقرطي،)5(القرافيالدينوضهاب،)"(الجعفريالحينبنوصالح

كالقرافي.ومستكئركسمرالمقلبينما،تفاوتاالطبريعننقلهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الآياتذكر:عرانتحت011:012صايهردآإنحافيالموالكةالذيالفصليراجع

الموألاانوالحق..!المصطفىمحمدصدنانجوةعلىالدالة-الترراةفيالتي-والعلامات

يالهيهديهأنتيالعبرية3اللغةفيتجحرايهودياحبراكانان-الابقةمكاتهمناضادقد

شانها.لهازلاطتربنابنقالهماعلىزادوقد،بالضوصالاصئهادحنفي-للأصلام

.214023:صر،كابهيراجع

138:0115صالإيمايخةالنصيحة؟فيلبئاراتكاملافصلاخصصجث

:141127صانصارى(على)الردكنابهيراجع

الفاخردصالأجربةةيراجع.لارةوخمينإحدىفياوردكاملاباباللاراتأفردحيث

338:457.

.28"263:صالإءم:براجع
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من-النقديةالحركةدلبياتعنالحديثجانبلاالفصرهذالأهميةونظرا

يليفيماأذكر-تحتمللاماوتحميلهاالنصرصأعناقليفيالمرضرعيةعدمزاوية

نصوصمن!الخاتمبالنيالتبثيرعلىالطبريربنابنبهاششهدممانماذجبعض

علىالوضوحكلواضحاالتأوللفيالتعسففييظهرمما،والجديدالقديم:العهدين

-:التاليالخو

القديم:العهدلارات)"

علىأضعياسفرمنهاحاز،القديمالعهدفينصاوصتين:بثلاثةربنابناشهد

الكرين:سفرايليهنصا،وثلاثينواحدانصرصهعددبلغإذالأصدنصب

ذكرالثهمجمدصقوقد.وصفنياوحبقوقميخا:منملواحدنصثم،وحزقيال

الابمنالأولالفصلفيالأولالمبحثمنالثامنالمطلبفيالارأتهنهيعض

منششافهاالاصتنباططريقةوفيفيهاألاحثر2يالتيالبثاراتوهي،المبماجمق

الموضوعيةمنتقريباالخاليةوالاصتنباطاتالتصوصأماوالوجاهةالمرضوعة

وصفرأشعياوصفر!لنرإميرمنرينإينأصخاعاالتيبالئاراتمنهاصثفي،فكثيرة

الأصفارمذ،أليهمقسبالفعضهثرالأئبياءأهميةالىألاخيارهذاويرجع،أريا

اصشث!هأو.بدليل،بالذاتمنهاالثاراتباصتخراجربنابناهتمام!الى،ناحيةمن

أرميا..منمواضعوخمسةالمزاميىمنمواضعوستةاشعيامنموضعاوثلائينبواحد

بالنصوصبهذهالاصتشهادلاالموضوعيةعدمب!برازي!تصلماعلىتركيزيوصيكون

يلي:مماسيتضحكماتاؤيلهايخاالواضحوالتكلف

المزامير:صفرفي

،!لداودأغلبهفيالمنسوبالمزاميىسفرمننصوصبتةربنابناستثهد

011،5:7/،052:13،72/8:91/،2-483/،451/3:6الزتيبعلىومما

الىبنفسهيعودأنفيعنعراالقارئأصتميحالاختصارفيوركبة.)1(4:9(914/

فيالمذكورةبالنصوصمقارنتهامعكتابهفيالطبريأوردهاكماالمزاميرمذ.نصوص

/الدكنورالبهانرصلالنيالنالبةبالتائج-المفارنةهذ.بعد-لخرج،الحالطالنسخ

النخبنصوصومقارنتهاالطبرياوردهاالتيلبنصوصتحليلهبعدالرفيالجدعبد

والخة.اليونايةرالزجمةالعبريالأصلبينالمزامبرترقمفياخنلافافاكانملاحظةمع(1)

المزمرر:فثلا،قرصينبيناليرنانيالرقمتذكرئم(ولاالعبريالرقمتذكرالحالةالكانرليهة

.وهكذا..(4ث)54
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.)1(بهاربنابناستثحهادكيفيةومناقشةالحالية

المزاميرتضمالأولى:مجموعتيناولالمزاميرهذهتقيمإيمكن:يقول

خاصياتفله72المزمررأماو.4850المزمورينتضموالثانيةا.94اواو.45

صنرى.كماالجموعتين

إلاتنطبقأنيمكنلاالأولىالجموعةمزاميرفيالواردةالصفاتأنربنابنيرى

اليمين،هيبةلهوكانت،الصرلوشحذالسيفتقلدالذىفهو؟الإسلامنجيعلى

اصلولهاعىاثديدتحفظيركمالرفيالجدعد/الدكتورتعيقات؟تحيلاتهنااصق(

والجاملة،بانفاق-علميدلبلدون-وصفهحدإلىالطبرىربنابنانتقادفيالقاصي

بهيتبركونكلهمفالأعم5:هكظالأخيرةالفقرةذكر72،8:91/بلىمزيهدوهوفالطبري

:النبرءةأيقصدهذ.:نبرته!النيداودخمولقد5:يقولالهاتفيرهوفي،مجمدرنهوكلهم

وععردعمدومعنى،عمداويمرنهويحمدونهبهت!بركونكلهافالأمم:قالابانالثارةلماو

الجحلةهذ.زادالطبركاانالرفي/الدكرربزكدهنا.،421صوالدولة!الدبن."واحد

الأصليأللنصامانةكزالروابتينفايا:ياءلثع،عمدباصمتصريحنجهاالتىا،خيىة

كاندان؟وعدمه)ئاتهابينتردد.ذلكعلىيدلكماعند.منزيادةهـةالأ:الجملةأيت

توفيرالالراميالمزلفهدفتنتتيانجمكنهل!الأمرهذابدلفعلاآكلكزلك

سرلاالقديمالحهدبانيعيرودطحينالملمينتصرفتحتتكرنالنصوصمنمجموعه

-بالإصلاآالحهدالحديثوهو-)نهأم؟بعيىولايماإصاثلبنيبأنجياءلركمابتح

علىأصلمالنيالباصيالخينةلىولمرص،لمجالدنحتأوياءإلىوكزلناتقرباذلكنعلتد

.،094صالهجريالر)بعالقرنكايةلىانصرىعلىالردفيالإصلاميالفكرأ،؟يديه

حابعلىوالمداهنةبانفاقجزافاالرجليتهم-باطةبكل-أهكذا11لأتعج!!اني

انصوصتاوللفيوبانعفالموضرعةبعداربنبناتهامكأن)ن..13العليةالأمانة

الحطير.آالاتهاهذاحداولاتتا،.فياثططمطلتاالمقبرلاغيرمنن!نه،متبرلا

ربينوالمدانةبالنفاقهناربنابناتهامبينالرفي/الدكوريوائمكيف:لأتاءللاني

)ذافادحاخطانخط!قدولكننا..ه:قالاذاشيانصوصعلىاتعيقفيهناكإنصافه

نقدررلماضيالنرةربنابنتاويلوراءكانتالتيالتاريخيةالعواملالاعتباربحيناخذنا

!اذاعةالربمجندامتازتالتيالأمةالملصينفييرىأنإلىدفعتهالتيالبحتالدييةالحوامل

لاقداصلايةقراءةاول)يمانهيؤديهاننعربلالذلك..والأصحارالهواجرفيتايحه

منإقرارفهذا.،94هأص،00يخهاالتارمحةالرفلةلانعدامالمعاصرالقارئعليهايوافق

لإالتزلفأوالماقولي!ربنابنقاوللاتوراءكانتالدييةالعاطفةبانالثرفي/الدكترر

نعمته.أوياء

انهيدوتعنهاالأشدالنصارىوتاويلاتالمتعفةربنابنناويلاتبينالرفيقارنوحينا

.(94-694صهكلامهأيراجعوالزاجعالتهدثةإلىفجنعربنابنعلىبمرتهشعرقد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقدالغالمسلمينعلما،جهود776

حتىالمركينوجاهد،بالديانةدثهوتواضع،الحقكلمةور!تحتةشايةمموو!ت

معهالذيوهر،والجيفالقتلىوكثر،الرقابوضرب،بالحقوحكم،الدينظهر

ويخرهم،الروموطغاةفارسجبابرةمنبأمته.المشقموهر،ا!فرتينذواليف

والأغلالط.السلاسلفيوأولادهمأجلتهموساقتالملوكأمتهقيدتالذيوهو

وقت.كلوفيتكبيرامساءصباحولكبرونهمضاجعهمعلىالثهيسبحونالذينوهم

نثيدالأصلفيكان45المزمورأنرأينابالتحليلالئلاثةالمزامرهذهالىعدفاف!ذا

فيهويتوجه-أخآبأوالئانييربعامأوسليمان-إصرائيليملئهلزفافدنيويحب

جبأرفهو)يهوه(صفاتعل!يهمسبغابعدجاءقدوكأنهالمسيحالملكإلىالاعر

أساصعلىيؤولهاليهوديالتقليدأنالا.الأبدإلىملكهويدومالث!عوبتحتهتسقط

المسبحيينعنداصرافبلأنومعلوم.المتظرالمسيحالملكإلىإصرائيللزفافلثدأنه

المشح.عيشىالىالكنيسةلزفافنشيداالمزمورفيصبح،للكنيسةرمز

فيالكهنةبهاآقاتنبزاتعلىاشتملتالتيالمزاميرمنفيعتبر011المزمررأما

كذلئاهيالتنبؤاتهذهوتتعلقالهيكلفيتجريكانتالتيالدييةالاحتفالات

.للبهردضبكونالذيالمتغلبالمتصربالملئا

وصفوعلى،الثهتسبيحعلى-الأخيرقبلالمزمرروهو-914المزمورومجتوي

وعنمجدمنوملكهالثعبهذانج!نظرولما،الربشعبصه!يونوبنيلإصرائيل

.)1(بال!نصريتغ!نىقرميلثدعنعبارةوهر.ايإلهيللعدلتحقيق

هرفيهاالمقصردالملكاعتبارإلىبزديناويلاالمزاميرهذهالنصارىوبزول

ماكللاسيما،ظاهرياعل!يهتنطبقلافيهاالراردةالصفاتأنمنبالركمعيى،

أيقصدبصاحبناأدىماذلكولعل.الشعوبوغلبةالسلاحوحملبالجبروتيتعلق

يصللكنه،)3المسيحيةبالقراءةتأثراالتاويلفي)2(المنهجنفىتطيقيلىربن،ابن

في-كانتاسلاميةنظرلرجهةومطابقةالمشحيرنيرتئيهلماغالفةنتائجإلىبالطبع

الرئيسيةالخطوطتحديدويمكن.نهائيةبصفةبعدتتبلررولمالتكوينطريقفي-عهد.

تقتضيهحسبما)الكتابية(ال!نصرصتأويلمجقل!نفهاتخفظبأنهاالنظرةلهذه)"(

التيوهي،المقدصللكتابالفرنهاورضيمترجمةمنمعلرماتهالرفي/الدكترريتقي()1

.الكاثرليهية()النخةممىتحتالعربيةترجمتهاعلىالاخهيعتحد

.الأسلرب()نفىقرلهفيلهاثلوصاتي،نفه()المهج:يقالأنلغوياالأموب)2(

.هذهالتاثردعوىبهثبتماالرفيللدكور/اينمناثريلا)3(

.)الرثة(:يقالأنلغرياالأصوب(4)
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القديمالعهدفيالواردةالضبرآتأنعلىاليهردققر،الاصلاميةالعقيدةأصرل

النيمحمدفيوترىالضيقةالقرميةنظرتهمتر!و!كنها،الهنتظربالمخلصتتعلق

وإنا-عيسى.أنإذ؟النصوصلهذهالمسيحيالتأويل!سهالآنفيوت!نكر،الموعود

وىنحياففيصيرتوطنت،النبوآتهذهمجققلمأنهإلا-إصرائيلبنيمنكان

العهدبهيبثرالذيالملك-المسيحلصفاتنحالفين-النصارىباعتراف-مرت

القديم.

رسالةمعنىليمهموابهامتشبينكانراالتيانوللقواعدالنصارىطبقوكما

يستعملالطبريفإن،الرصالةلهذهالخاصفهمهمبهاهـلبررواليدعمواأوعيسى

التاريخيالبحدينعدمالحالتينكلتاوفي.)1(محمدبنبوةإيماشهلتدعيمالأسلوبنفس

صيغتهاوكيفتظهرتالتيا-فاصةللظروفاغتبارفلا؟بهاالمستشهدللنصوص

غدلامباضرةالانسانيخاطبالثهأن:أصاصيةفرضيةمنانطلاقاهـانما،ومحتواها

.)2(والمكانالزمانلقيودمستمر

2-3(05/و2-3)48/الثانيةالجموعةمزموريمنالميتخرجانالنصارويتبوأ

نأذلئا،بمحمدبشرقدداودأنعلىالطبري،1المؤلفبرهنةفيخاصةمكانة

وأالرصفسبيلعلىلا،والتسميةوالتصريحالإبانةصبيلعلىكانفيهماتضثيمه

.)3((الأولىالجموعةنصوصفيالثأنهوكمافحسبالكتابة

لىذاتهاوالنصوصربنابنروايةفيالنصرصالدكتور/الثريخاأوردأنوبعد

هذهبينالمقارنةعندخاصةبصفةالانتباهيلفتأ:يقولحديثتينعربيتينترجمتين

الحديصينالزجمتينوخلو(والدولة)الدينروايةفي)عمود(و)محمد(ذكرالنصوص

إلىنعودحينأنناعلى..تصريحاالطبرييعتبرهاالتيالصفةهذهأوالاصمهذامن

)1(

)2(

)3(

ودنالرصالةأوبالبوةالوصفمنمجرداباصمه!النيذكرعلىلإصرارهباثريلا

.!عيهواللامالصلاة

وانصارىاليهودلدىيقيامعروفةغيراقارمحهالظروتهذ.كانتإذاالعملوماأقول

وتاريخهاالكابةوظروفكلأنجهتحديدجثمنصفركلتاريخفيالأقرالكافةإن؟أنفهم

نظرفي-للنصوصالتارمجةالجولبعلىفالزجمز.والفرصات!الاحتمالاتدائرةعنتخرجلاولغتها

ن(كما..الرفيالجيدعد/الدكورعنهايخدثالتيوالفللةالأهيةمنالقدربهنال!-الاحث

أهميةالتاريخيةللظروفكانأن:واقول.الوحيب!نكارتلميحاكلامهمنالأخيرةالجملةفي

فهر،الكريمالقرآنعنالحديثعندمطلقالهااهيةفلاالمتهدسالكتاباصنهارثراسةعند

في.وامانللزماندخللاالذيافهوحي

.486:488صالضارىعلىالردفيالإصلاميالنهكر
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اليهودعندالمقدصةالمدينةتمجدالتيصهيرنأناشيدمنأنهنلاحظككل48المزمرر

هو:المزمورلهذاالحرفيالمعنىبأناالمسيحيرنأقرولئن..الحجاجوقبلةالإلهمقر

يعد-05المزموربنامروقد..)بليسانخذال!.بعدوكنيتهالميحيسوعمدح

بينللفصلالمسيحبمجيءيشروهو،الهيكلكهنةعنصادراتنبؤاا-01كالمزمور

الوصايا.عنوالمعرضينالقرابينبثكليةاقمسكينوبينالثهطاعةفيالمخلصين

هل:هوالنصينهذينإلىبالنسبة-ذلك9-غم-مطروحايبقىالذيالسزاللكن

ملأم؟وعمودعمدعلىفيهمايعثرحتىالغربيةإلىترجمتهمافيالطبريتحسف

.؟بالحمديتعلقماجحدتعمدوافيكونونالمحدثينالمترجميننصيبمنالتصفأن

المختلفةاللغاتفيالقديمةالنخنحتلفإلىالرجوععنديتوفرالجواببعضولعل

.)1(والتبريراتللفرصاتفيهدخللاخالصالغوياتفسيراوتفسيرها

منمجموعةفهو،نصبأطولاالطبريمنهاصشهدالذي72/8:91المزمورأما

وقد-"صليمان!:بهيفتتحالذيالاهداءبذلثايشهدكما-سليمانوالبيللملكالأدعية

المشح:علىفطبقةفيهالواردةالصفاتاعتبارعلىوالمسيحيالي!هوديالتقل!يداتفق

عند:أيأئهضىضخصفيبعدجاءالذياواليهود،رأيفي:أيأالمشظرإما

.انصارى(

الأنهاروبينوالبحرالجريينعاملكأحدانعلم)ماأنناربنبنعليرأيفكان

الملوكوخرت-وجيحونويثونوالفراتدجيلةوهي-التوراةفيالثهذكرهاالتي

إلابالقراييناليمينملوكوأكه،الزابأعداؤهولح!،الركبعلىصجدايديهبين

..يث!(محمدغيروقتكلفيعل!ولباركيصليأحدانعلمولا..وامته!الني

المزاميرفيال!ثأنهركمامحمدعلىالااذاتنطبقلاالمزمورهذافيالواردةفالصفات

.)2(،914اواو.45

)1(

)2(

كلصدرفييعترفرنالنصارىأنيانالأولطالابمنعديدةمواضعفيصقتد:اقرل

وتصويباتتنقيحاتبهاالطجةهذهبان-بعضاوكله-المقدسللكنابجديدةطبة

اللامعد/الأصاذكغوقد..الخ..وا،سلربالصياغةلاوتعديلاتجديدةواضافات

صررالهاوقدموالتعديلاتالإضافاتهذهبعض(الميزانفيالمقدس)الكتابكتابهفىمحمد

)اخلافاتكابهفيالرهابعبدأحمد/اللراءفعلوكذلك،:911137صأيراجعضرثة

والإنجيزيةالعرلةالزاجمتابعحيثالمجة(فيهامةوتطوراتالمفدسالكتاباجم-و

.:91،57صأيراجعاختلاناتمنينهاماواظهر،والترنة

.488-948حمهالإصلايهاالت!س
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الجمرعةلهذهربنابنتاويلاتأن-التحليليالعرضهذابعد-تماماالواضحمن

.النصارىوتاويلاتاليههودتأويلاتمقابلفيدعوىإلاليستالمزاميرنصرصمن

وهذا.باطلفهرعداهوماالمرادوحدههرأنهويدعيبتأويلهيتمسكأنفريقولكل

عليهتفرضالموضوعيةكانتفلقد،ربنابنفعلهفيماالخللوموطنالنقدموضع

عنبعيدا،قريبةمعقرلةبتاويلاتمتاولةالأقلعلىأوصريحةبنصوصيستشهدأنه

ينفيها-الأقلعلى-أوبمثلهايأتيأنالخصميعجزلاالتيالمتكلفةالبعيدةالتاويلات

بسهولة.وينقضها

أشعيا:سفرفي

كانبل،المزاميرصفرفيصلكهالذياللربعلىأشعياصفرفيربنابنسار

فيما-يقرماعتدهالذيالخهجكانفلقد،خطورةوأشدوعورةكرهناالدرب

فيهالراردةالمعانيعنوالتعبير،بهالمسثهدالنصصلخاعلى-الشرفيد/يرى

فيهوردمابينالمعنريةالعلاقةتوضيحمع-متقاربةبألفاظاو-الألفاظبنفى

.والمسلمرنوالعربمحمدبهواخص

والقفاروالمعاطشوالبواديانصعالبعيدالبلدعنحديثكلفييرىوهكذا

،والأطنابوالخيام-ونعائمثعالبمن-الصحراءووحوضوالخراباتوالفلوات

الأمم.منغيرهممنبهايتعلقومابالباديةأولىعندهفهم؟وامتهعمدإلىإشارة

وقتلواوتجبروازجرواأنهمأضعياقولعليهميصدقالذينهمالمسلمينانيرىكما

وكانت،يسأمرنولايملونلابلدانهممنفجاءوالهمالثهو)صفر،أعداءهم

كزثيروزئيرهموالجلمردكالصفاخيولهموحرافرموبزةوقشهممس!نونةصهامهم

الأعداءصلطانوأبطلابراهيمولدعنالنير)فئاالذيهومحمدوأن..(الليوث

عندوالمطاعمبالمياهباصتقبالهمافه)أمرالذينهمالعربوأن،الأعزاء(قضيبوبز

وله،وصيافو.رماهتعدالاالذيهومحمداوان..بهم(الهيطةلحاربةنهرضهبم

..واذلهم(وخذلهمالامموجو.اقهضرب

مناوأشعيامنتع!بيراالأصلفيكانتالتي-الأوصافهذ.كلانوواضح

،النبويالعهدفيهلهويتحقق،لثعبهالنصرفيهصيتمالذي(يهوه)يومعنتلامذته

فيلهمثيللاحدثا-منازعبدون-ومثلت،الأمويالعهدوفيالخلفاءعصرفيثم

دعمومما.الانتثارذاكوصعة-الدولمندولةأو-الأديانمندينانتشارسرعة

كلية،تتوقفلمف!نها-عصرهفيفترتد!ان-الإصلاممدحركةأنلديهالاعتقادهذا

نخطئقدولكن!ئا.الجزرعلىوتجبرهانهائياحدالماتضعالتيالقوةبعدترجدولم
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ابنتاويلوراءكانتالتيالتاريخيةالحراملالاعتباربعينأخذنانحنإذافادحاخطأ

التأويل.هذاإلىدفعتهالتيالبحتالدينيةالعواملنقدرولمأضعيالنبوةربن

أشدليستف!نهاأشعيالنصوصالإصلاميةربنابنقراءةتكنمهماولكن

مزالقالواقعيخاوهي.المسيحيةالقراءةمن-مجتملمماكثرللنصوتحميهلا-تعفا

وراءالكامةالباطنةالمعانيعنويبحثوالإشارةالرمزيعتمدمنلكلمنهامفرلا

المتفادةالمزاياالتأوللفيالتعسفمساوئتعدلهل،لكن.المباشرالظاهرالمعنى

وظروفهموضخصاقهمالقراءتجددحسبمتجددمعنىإضفاءفيوخاصة-منه

التيالمثكلةهيتلك3!-دينيةأوتاريخيةصبغةذاتوثاثقعلىالمخلفةمذهبياتهم

الذينعلىالحكمفيالقسوةإلىينزي!حينبالخصرصعليهوتلحالباحثتواجه

..-،المتعفالتأويليالمهجهذاالماضيفيطبقرا

أرميا:صفرفي

الئأويليمنهجهعنفيهامجدلمنصوصبخممةالفرهذامنربنابناصتشهد

.)2(العباسيةالدولةوبينبينهليربطالرابعالنصتاويلفيتعسفاازدادبل،المتكلف

التالي:النحرعلىكلههذاوتفصيل

أرميابينحوارعنعبارةهوا،11/5:.ارميافينجصالأولىالبثصارةتتعلق-

عرفتكالبطنفيأصوركأنقبل:قاهللاالىالربكلمةفكلألت5:بقرلهارميا10بد،والرب

الربليفقالأفقلت..:صيغةعلىالحرارويتر،..قلتكالرحممنتخرجانوقبل،

فقد):فتهالا!الخاتمالنيحولاكلهالكلاموجعلكلههناأغفلرلنابنولكن"..

1(

2(

مننصوصبعدةربنابنأتىوقدهذا.واختصاربتصرف:494694صالاصلاميالفكر

فيعندهيقعالذىالنصفيكما،)أحمد(و)محمد(3باتصريحرواتهحسبفيهاأضيا

الأرضأطرافمنصمعنا)ناه:،:241691/:أحالاأضياصفرمنعرالحاديالفصل

حينفي-الأصلوهر-العبىيالنصلفظهوهذاانالطبريربنابنويذكرعمدهصوت

وترتيلامزمرراالأرضاطرافمنشاإناا:،معروفأغيرمارنوسقفيرلفظفيانه

الحطى،ابادبةأهللننرح،:-1،2احابا:35/كرالادصالنصلرفي..،والحيرللبر

انصوصمنذلكوغير..،..بخانعاصباحمدصتحطيلأفها..والفلوتالبرايولتتهج

فهااللفظبانإلاعيهاالاعتراضيمكنولاالريايخةعنيزجمهاانهالطبرييؤكدالتي

و)محمود(معنىأنيفهماللنةعرتمنبانالطبريهـلرد)محمد(،رلى)محمرد(بيزجم

.،52156:1صوالدولةالدين:أبراجعواحدضيء)محمد(

:173176صوالدولةالدين:فياريانجوآتنراجع
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علىافهكلمةأجرىمنووصف،والتأييدبالتثيدأصحابهنبوات!أرمياشفع

ثم.،أممراستجاءأمموسحقأممد!ابادةأممانتسافعلىالثهصلطهومن،فمه

بذلئافاكتفراأقائلا:الاصتنتاجلهذاالتامبالتسليمإياهممطالباال!نصارىيخاطب

الراغبمجدفلن،الفائزينعبادهمنومجعلكمدينكملكميسلمبرهاناواتخذوهعلما

ولا.)1("غيرهماولايهوديولانصرانيإلىالنبرةهذهينسبأنإلىسبيلاالراهب

المفرطة.الثقةبهذهالقولهذالهساغكيفأدري

أحاليا:الرابعالفصلإلىينسبهاالتيالبثارةفيالمنهجهذاالطبريواصلثم-

الفصلفيوقالا):فيقولالجاليةالنخألفاظمن،قريبةبألفاظويسوقها-16،ا55/

لاأمة،قديمةأمة،عزيزةأمةالبعدمنإسراثيلبنيياعليكممهيجإنيأ:الرابع

علىالثهذكرماالتيالجديدةاللغةأصحابوهم.جبارمحاربوكلهم،لسانهايفهم

.)2(!النيصفيالسان

الأقربفيفالنص،بعيداحتماليهناالطبريربنابناستنباطأنالباحثويرى

المحاربةالقويةالبابليةالأمةيدعلىإصرائيللبنيالبابلياليعنيتحدثالتاريخالى

لسانها.إسرائيلبنويفهملاالتي

أحاليا:نسختهفيعرالتاسعالفصلمنربنابني!قيهاالثالثةالبثارةأما-

التيالاسلاميةبالأمةبثارةالنصهذافيالمذكورةالصفاتومجعل31/33-34،

فيماعمدا-ربنابنأغفلوقد.الأممجمغعلىوفضلهاوطهرهاالثهإصطفاها

صتأتن.أيامفيإسرائيلبنيمعالثهسيتهطعهعهدأنهيفيدالذيالنصمطلع-يبدو

علميا.مرضيغيرم!لكوهذا

والثلاثينالحاديالفصلمناصتقاهاالتيالرابعةالبثارةفيربنابنتوسعوقد-

اسموهي،عيلام:الكاثوليكيةأفي)عليم(بمنطقةت!تعلقوهي94،35:38/:أحاليا

نبزءةالنصيذكرحيث،ال!نهرينبينماشرقفيالواقعةالمنطقةأي،الأهوازبلاد

ويهلكيبيدهاحتىالمنطقةهذ.علىواليفوالذعرالرياحالربتسليطعنأرميا

.هناكعرثهيقيمثمومن،واللاطينالملوكجمغ

أنهاويؤكد،النبوءةبهذهالمقصورمرالأكبرالاصكندريكونأنيتيربنفابن

يأالثهكرسيتمركزحيث،المنطقةهذهفيمركزهاكانالتيالعباصيةبالخلافةبشارة

1174صوالدولةالدين()1

نفه.المرجع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدكلالحتابنقدالقالمسلمينعلماءجهود782

الحد.هذاإلىالتكلفبهيصلأنربنابنمنجداغريبوهذا..سلطانه

بالنيبثارةبابلعلىأرميانبؤءةربنابنيجعلعيلاممعحدثماغراروعلى-

فيالمذكورةالصفاتعليهمتنطبقالذينرأيهلافهم،وأمته!الخاتم

يخفىولا.أرمياسفرمنوالثلاثونالثانيالفصلعند.هوالذي511،02:24/

الخاتم!النيصفاتوبينإليهالمشارالنصبينشاسعالبونأنبصيرةذيعلى

وأمته.

ابنبهااستشهدالتيالثاراتمعالجولةتنتهيأرميانبوآتعنالحديثوبانتهاء

الباخااختارهاالتيالثلاثةالأصفاروهيوأرميا،وأضحياالمزاميرمنالطبريربن

الحم!بالنيالتبئيرعلىربنابناصثهاداتفيالموضوعيةغيابعلىللدلالة

الأسفارمنبهاالمستثهدال!نصوصأنيعنيلاوهذا.القديمالعهدنصرصفي

منهاالاصتباطكان-وميخاودانيالوزكرياوجقرقوصفنياهوضع-الأخرى

فيجاءبماللاكتفاءالباحثدفعتالتيهيالاختصارفيالرغبةولكن،مرضرعيا

.المذكررةالثلاثةالأسفار

الجديد:الحهد)ب(يارات

أئلامةا/الأتاجلف!اشفايرشة:لمجدييدنللحهدعنتصرصلبسبحةربنابناستئهد

لضكاكلصال!اصفللىالوإمققصهوصىو*لحة؟لوقبماالكت!منفئاطد!ئمى!!-!ختامن

ثة،الجالهذافيالأفضيةااله!حلاالدآاله-وصحكالمويرلل!ن!رعىصقلعلىوأحد

بالمائة.الخمسينتتجاوزبنسبةصبعةأصلمنتصوصأربعةتححه

الفصلفي-الجديدالعهدبنقدالخاصالمبحثمنالرابعألطلبفيصبقوقد

البثارةصوى،عليهاربنابنوتعقيبالبشاراتهذ.ذكر-السابقالبابمنالأول

قائلا:تلاميذهالمسيحيخاطبفيهاوالتي221/35:36،لرقاانجيلمناصتقاهاالتي

لا.:قالوا؟شيءأعوزكمفهلحذاءولامزودولادراهمكي!بلااردلتكم)حين

عندهكانمنوكذلك،فلياخذدراهمكيصعندهكانفمن،الآنأما:لهمفقال

.،ويثزهرداءهفليغسيفعندهيكنلمومن.مزود

ووجهة،النصمن!النيبثارةاستنباطفينفسهالطبريربنابناجهدوقد

المسالمةميإليهاويدعوبهايقالتيوفرائضهالمسيحس!ننتزللم"انهنظره

ييراأنأمرهآخرفيدينهوأعلامتلامذتهأمرفلما.غيرلاوالانسلابوالاشسلام

آخرأصإلىبذلكاشارإنماأنهوالفهمالتمييزأه!!عرفالسيوفوشترواثيابهم
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وقد.قبلهالأنبياءوصفهاالتيوسهامهصيوفهإلوأشار،!بالنيمتجددوحدث

اليهودمسك!تليلةجفهمنوسلهالسيفانتضىأبطرس(الصفاشمعودطكان

مركبهاإلىوردهابيده!المسحفتناول،أذنهفجاعالثرطبعضوضربالمميح

اغمد5:ذلئاعندلص!معونوقال،كانتكمالاعتهاصحيحةفعادترأصهامن

ببيعتلامذئهوأمرالآخربالحالأنباثم،)1("باليفقتلسيفاصلمنف!ن،اليف

.)2("بهاولضربلتسلالاالسيوفتباعولا،اليوفوابتياعئيابهم

منيصلتأويلاالنصهذاتاوللفيوتعسفهربنابنتكلفمدىيخفىولا

ومن.لوقا)نجيلفي!الاصلامببيالبثارةوجودإثباتمنيش!تهيماإلىخلاله

أشاركما-التناقضظاهرهيوهممماالنصينبينماهناربنابنينتاعىأنالطريف

نصوصفيوالسلامالحرببين-بعدفيماالنقديةالحركةعلماءمنزملاؤهإليه

نصرصبينالتناقضعنالحديثعندتعالىالثهمجمدذلكذكرمضىوقد،الأناجيل

)3(.الجديدالحهد

وأتىربنابنعاءةمنخرجحينماالخزرجيأنأيضاهناالطريفومن

فعلحينما،الأناجيلفي!كحمدالتثيىعلىبهايستشهدبخاصةبنضوص

ابنفاققدبأنهالقوليمكنبل،المتسفالتأويليربنابنفهجعنيخرجلمذلك

الانجيلوفي5:قائلاالصرانيالقسيخاطبالخزرجيهوها،وتكلفاتعسفاربن

لماآبلأئناأيامفيكنالوتقولرن:ا:لليهودقالالميح،أيأأنهبأيديكمالذي

فاملاواالأنبياء،قتلةأبناءأنكمأنفسكمعلىتثهدونفانتمالأنبياء.دمفيشاركناهنم

جهنم3دينرنةمنتهربونكيف:الأفاعيأولادالحياتأيها.آبائكمميكالأنتم

وم!نهم،وتصلبونققتلونفمنهم،وكتبةوحكماءأنبياءإيكمارصلاناهالذلك

زكيدآكلعليكمياتيلكي،مدينةإلىمدينةمنوتطردونمجامعكمفيتجلدون

بينقتلتمر.الذيبرخيابنزكريادمإلىالصديقهابيلدممن،الأرضعلىدفك

ياأورضليميا.الجيلهذاعلىياتيكلههذاإنلكم:أقرلالحق.والمذبحالهيكل

كمااولأدكأجمعأنأردتمرةكماليها؟المرسلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا،أورشليم

لأنيخرابا(لكميزكبيتكمذاهرتريدوا.ولمجناحيهاتحتفراخهاالدجاجةتجمع

.،\-؟ا180/بو،05-اه22/لر،1447/مر،2652/أتبراجع()1

-186187صوالدولةالدين)2(

كلعلىبالتاليينحبافحفةوتاويرفهرلنابنإلىمرجهنقدكلانهناالانعنفي)3(

.221-222صالحزرجيعيةابو:خاصة،انقديةالحركةعلماءمنتنقلمن
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،الربباصمالآتيمباركتقرلرا:حتىالآنمنتروننيلالكم:أقولا

23/03:93،.أمت

أرسلأ:وقوله..المسلمينلدماءبعد.المتتقم!جمحمدولارتههذاقولهفاعتبر

ينزللمانهقدمناوقدانبياء..افهصيبحثقال:لأنه؟منكمتحريفهذا،نبياإليكم

)ا".،إلهلابرجمنزلةالانفسه

بعضعجيبةالنصهذامنالبشارةاصتنباطفيالخزرجيطريقةانوالحقية

المقصودوأن،أورشليمبخرابنبرءةأنهمنالنصارىقالهماأهمل!ناف!فا،الثيء

لاذا،جانباكلههذاتركناف!ذا،)2(إلخ..الميحتلاميذوالكتبةوالحكماءبالأنبياء

يبعثالذيهرجعلوهبانالمسيحكلامحرفواالنصارىأنعلىالحزرجيوافقنا

والكتبةوالحكماءالأنببةهؤلأءأنمنالنصفيعماالخزرجيغفلفهل..الأنبياء

تكرنبانيرضىوهل،ويطاردونصيعذبرن-الأقلعلى-أووبصبرنصيقتلون

.؟!م!أجمعينالثهخلقوخيرالمرصلينبخاتمبثاراتهذه

العجببةالتركببةهذهنطالعحبنامعتهاهاالدثةونبلغغابنهإلىالعجبويصل

لضتع،الأناجيلفي!بمحمدالتثيرعلىبهاللاستئهادالحزرجيبهاآقاالتي

يوحناأيقصدمجيبعدفيلا)نه:يقولون):قائلاالنصارىعنيتحدثاليه

بعدهومن،يحيإلىوالكتابالنبرة)نما،:بايديكمالذيالإنجيلوفيا،المعمدان

منحرفاصقاطمناهونوالأرضالماءفذهاب،عرةودزخذفهبملكيثر

."الكناب

.!عمدعنافصاحفهو،عنرةوبوخذفهكلكيشربعد.ومن):فولهفانظر

باليفالأجناصقهرالذيأفهو،،الأرضفي!محمدرصولهملكهوفه:وملئه

حيث،الثهمناليهماارصلأ،أنتقاماالكفاروصائراليهودمنقتلءمنوقتل

.)63المزمنيناولنكجمغدماءاضتكتهم

انهإذ،منهكثيراص!ي!تعجبالخزرجيأورد.الذيالضهذافياقاملانوالحق

النبوة)نماا:الأولىفالعبارة:نحتلفةالأناجيلفيمتباعدةنصرصمجمرعةعنعبارة

انجيلفيمعناهاورددانماالحاليةالأناجيلفياللفظبهذاتاتلم،يحىا،لاوالكتاب

.221-222صىالخزرجيعدةابيكتاب()1

الكاثوليهة.الخةمن1-20ا10صهواثىتراجع)2(

.222صالخزرجيعدةابيكاب)3(
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الأناجيلفيجاءت،الثهبملكيبئربعدهومن5:الئانيةوالجارة.111/13،متى

بمعموديةليبثر-بعدهوليس-الم!يحقبلأتىالذيالمعمدانبيوحناخاصةالحالية

،ا-32/أت"ال!ماءملكوتاقتربفقدتوبوا5:ويقولالخطايالمغفرةالتربة

اهونوالأرضالسماءفذهابا:الرابعةالحبارةاما230(/يوا،33/لو،4/مرا

من16/17،لو،/18أمتهفيجاءمامعنىفهي"الكتابمنحرفإسقاطمن

منواحدةنقطةتسقطأنمنايروالأرضالسماءتزوللأن5:المحفول

.()،الثريعة

.عنالتخلييشطعلمرلنابننصوصهيمنةمنالخزرجيتخلصحينما..إذا

الم!تعسف.التاودليمنهجه

فعلاقد-ائقرافيبعدهومن-فالجعفرجما،الميدانهذافيوحيدالى6لهوالواقع

كانأنهبافزاضوحتى.الحاليةالأناجيلفيمذكورغيريخصأقياإذ؟قف(لثيء

التكلفمنمبرأةغيروالقرافيالجعقريقاحةحذففبمالقديمةالتخفيموجردأ

قال:التلميذيوحناقالأ:الجعقرييقول-التأويليهواتعفإلاصتثهاديأ

،القدرالعظيممو:والأركون.ضيء(إلىوليس،سياتيالعالماركرنأإن!المح

يدعلم!الثهرصولمجيءانإلى!الميحيث!ير.ذكرهالمقدمالفارقليطوهو

معالتحقيبهن!القرافينقلوقد.)2"،شريعتهنختهإلاضرعاالأنبياءمنلغيره

.)3(ألفاظهبعضتغيير

بينعلاقةلاأنالباحثيرى،الحاليةالنسخفيالنصمذاوجودعدمعننجعيدا

التكلفوأن،بعيدمنولاقريامنالنصهذاوبينوالقرافيالجعفريكلام

.بيانأوتوضيحمزيدإلىيحتاجلاالتأويلفيوالتعسف

مستقلةوفصولوابوابعديدةصحائفأصلمنقيلةنماذجمجردفهذهإ!وبعد

ليرى222-223صالخزرجيعدةابيكتابإلىالكريمالقارىاحيلالاختصارفيورغبة()1

الضوصأعناقيلوكاف!نه،2:ها1/اأمتلنصوصافعفالتاويلمنآخرنموزتجا

الردأالجعفريمنكلنجوتد.!محمدهرإنماصاتيالذي)إيبا(انعلىنهالثهد

هذهيخاالخزرجينرالعلى425،صالفاخرةالاجوبة1والنهرافي(125صالنصارىعلى

الكتابنصرصعلىشخصاهزلاءعلماننااطلاععدمانالاحتويقمقد..الضرص

المزالق.هذهفياوقعهمالذيهوالمتهدس

125صالنصارىعلىالرد)2(

.-425426صالفاخرةالأجوبة:يراجع)3(
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فيهاتتجلى-الهجريالابعالقرننهايةحتى-النقديةالحركةعلماءمزلفاتفي

وفيالمقدصالكتابنقدفيالموضرعيةغياب،وهيالحركةهذهسلبياتإحدى

مافوقوتحيلهاالنصرصأعناقليزاويةمن،والنصارىاليهودمعالجدالا

عنالمبحثهذااطارفيالموضوعيةبغيابالخاصالمطلبهذاينتهيوبهذا.تحتمل

آخروطلبأخرىسليةإلىالآنوأنتقل.النقديةالحركةسلبيات

الفانيالمطلب

تمعيصدونعنهصالعرفيوالنقلالسابقينلآراءالتسليص

الآفاتإحدىهيبل،فحسبالمقدسللكتابالنقديةالحركةآفةهذهليست

الفكريالانحطاطعصررفيخاصةالعصور،منكئيرفيالعلميللبحثالكبرى

والابتكارالإبداععنالعصورهذهفيالعلميالعقليتوقفإذ،الثقافيوالنخلف

قليهلا.إلاالابقونتركهاالتيالعقليةالآثارحدوديتجاوزولا

الحركةتخرجلم:فقلشثتإنبل-المقدسللكتابالنقديةالحركةتخرجولم

بذلهاالتيالعظيمةالجهودفبعد،الإطارهذاعن-عامةوالنصارىاليهودمعالجدلية

فينجدلم،الهجريينوالسادسالخاصالقرنينفيوالغزاليوالجوينيحزمابنمنكل

كانماإلا،النقديةالحركةرصيدإلىأضيفشأنذاجديداالسابعالقرنمؤلفات

ب!نفهالرجلاطلعفقد(التوراة)علىكتابهفيالقيمةالباجيالدينعلاءجهودمن

)الأجولةفيالقرافيالدينشهابأما.وتمحيصانقداوأوصعهاالحمسةالأسفارعلى

فيالجعفريالتميز:منقليلشيءمعوقبهما-)الإعلاآ(فيوالقرطي(الفاخرة

السابقين،لأقوالالتنسيقمنوضيئاتجميعاإلاعندهمتجدفلا-(النصارىعلى)الرد

،مبتغاكعلىالحصرلدونالبحثفيضنيكعدهمجديدعلىللعثررجهدكوتبذل

قريبارأيناكما،النصوصبعضعلىالتعقيبفيوالفلتاتاللفتاتبعضإلااللهم

اذ،مج!الخاتمبالنيالتبئيرمجالفيالنصوصبعضمنالجيدةالقرافياصتباطاتفي

استخراجلخدمةتوظيفهافيكثيراالقرافيبرعالتيوالأصوليةالفقهيةالعقليةتظهر

منهرأينامامثل،المواقفبعضفيتميزأيضاللقرطيكإنكما.النصوصمنالأدلة

إحدىمناقثةفيمترأيناوما،الأناجيلأصحابعصمةقضيةمنالةفيقريبا

الجديد.العهدمقنجتهدالخاصالمبحثفيللمسيحالمزعومالنبقضيةجزثيات

علىمقصورةليستعنهمالحرفيوالنتهلالابقينلآراءالتسليمقضيةأنوالواقع

أيضا،لهاكثيرةشراهدأيضاالادسالقرنففي،وحدهاالسابعألتهرنمؤلنهات
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نموذجخيرمجيبنلنصر(النصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانية)ال!نصيحةكتابولمل

الكابنقدفيكبرىمرصوعةكتابهيكونأنالرجلمنمتتظراكانفقد،لذلك

طبيباكانصاحبهأنإذ-عامةبصفةالنصارىمعالجدليةالحركةوفيبل-المقدس

ولكناالنصرانيةفيطويلازمناعمرهقضىأنبعدالاصلامإلىالثههداهبارعا

منكلبهسبقلماتجميعصرىيكنلم-تعبيراتهوجمالطأسلربهمنطقيةرغم-الكتاب

.الطبريربنبنوعلىأيوببنوالحسنا-لبارعبدالقاضي

يهودياحبرا)صلامهقبلكانالذي،المغربييحميبنالسموالمعنفهوالحاله

قضيةفيكتبهمابرو-ممةالإقرارومعااليهوديةوالثبريعةالعبريةاللغةفيضليعا

سندمناقشةفيفمثلا،حزمابنإطارعنيخرجلمالقضايامنكثيرفيأنهإلا،النخ

الإضافاتبعضإلاشيئاحزمابنذكرهماعلىيزدلم)التوراة(الخمسةالأسفار

التميز.منضيءفيهالهكانالتيالقيلة

فيالرقوعإلىكثيرايؤديتمبردونعنهمالحريخاوالقلبالسابقينالتاثرهذا

فيعماحديثهصياقففي:هذاعلىللتدليلواحدبنموذجوصثتفي.علميةأخطاء

الاجتماعخيمةعنالخزرجيعبيدةأبرتحثوكاذيبمفزياتمنالخمسةالأصفار

لاقامتهمحلالتكونبصناعتهامرصىأمرالربأن4،وه23أخرال!نصوصتزعمالتي

منأيضاوعندهم5:الخزرجييضيفثم.برجلهمويرحلبنزولهمف!ينزلمعهم

أجروا،الاجتماعخيمةأيقصدالقبةهذ.لعمارةالمالجمعوالماأنهم:الخبرهذابتهية

المالمننقصهمقدأنعل!يهادعواعملهاكملفلما،!موسىيدعلىإنفاقه

أين:اتهامالمرسىوقالرا.رطلاوصبعونوخمسة،رطلوصبعمائة،رطلألف

نا:لهميقولالسماءمنصرتافسمعوا3يديكعلىالإنفاقجرىوقدالمالانقص

ومن.)1(6عنهكفوافحيننذ..ال!تغثحيةوفي،الأعمدةرؤؤصفيدخلالعددهذا

الذاجةمن-جداوالكثيربل-الك!ثيرفيهاالثكلبهذاالقصةأنالواضح

القديم.للعهدالحاليةالنخفيمذكورةغيركرنهاعنناهيك،والسطحية

روايةفيالناقصالمالأنصوى،الخزرجيعندهيكماالقرافينقلهاهذاومع

.)2(رطلبمائةالخزرجيروايةمنأقلأي،رطلاوخمسينوستماثةألفاكانالقرافي

النسخفيال!نصوجردعدميعتبرلاالمراضعمنكثيرفيالباحثإن:قائليقولهوقد

.253صالحزرجيعيةابيكتاب(1)

.284صالفاخرةالأجودة:يراجع)2(
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تبديلفيالقومعلىباللائمةينحيبل،المسلمالعالمخطاعلىدليلاالحالية

الشخفيالنمىهذاوجودعدميعتبرالآنفلماذا،باستمراروتعديلهاالنصوص

نإ:وأقول..؟!عنهنقلهفيالقرافيوخطأإيرادهفيالخزرجيخطأعلىدليلاالحالية

نقلقدفالقرطي،صاحبيهخطاأظهرتالتيهيالقرطيذكرهاكلماتثلاث

ومما)يقرلاحيثالتوراةفيليستأنهاوذكر-غالباالخزرجيعن-القصة

.)1(أإلخ..جمعواحينأنهم-التوراةفيولي!-هذابقيةمنيذكرونه

فيالخزرجيخطأعلىدليلالتوراةفيليستالقضيةهذهأنعلىالقرطيفتاكيد

.الأساسهذاعلىعنهنقلهاحينالقرإفيخطأعلىودليل،منهاأفهاعلىإيرادها

نأالراجبوكان،وداذجةسطحية-واضحهركما-القصةأنهذاإلىأضف

أنهايذكرأنللقرطييثفعولانقلهاقبلوالقرافيإيرادهاقبلالخزرجييترقف

منكثيراأنصحيح.تحريفهاعلىبهاالاستثهاذلنفسهيسوغثمالتوراةفيليست

الأمانةلكن،وسطحيةسذاجةالقضيةهذهعلىتزيدالمقدسالكابقصص

كبهم.وقتضمنهابهمايقروئأاقيالنصوصلانجادلهمأنمجتمأنوالموضوعية

قصعىمنالتاريخيةالكتببمضعنو!المرطيالمرأقامنكلفقلهمأبهذاوضبيه

التيالتوجد!؟نةتحريففيودور،بول!عنتحكيوالطجةالذاجةفيغاية

قي)عيلاقةااإمهودورالصر،يةأعأقهوكيفيةقطنطيناسكوعن!،الميحبهابعث

الزأءلدة-وصطحي!اأفرطةسناجتهاعنفضلا-التيالوقاخالأحداثمنكلكيرهابلىذلئ!"

خلالها.منالمقدسوكتابهمديانتهمتحريفإثباتبهاالقوممجادلةيصحلا

الثالقالمطلب

المقدسالكتابفيالنقدمواطقاستيعابعدرو

الكابفيالنقدمراطنواستقراءتتغفي-شكدون-كبيرةجهودعلماؤنابذل

والجديد.القديم:بعهديهالمقدس

حدفيإليهابالنظرويقدرها،الجهردهذهيحترمأنصوىفصفباحثيملكولا

الكتبنصحخوصائلناحيةمنفيهبذلتالذيالزمانظروتإلىأيضاوبالنظرذاتها،

علماءنااأنإلىكذلكوبالنظر-القوميقدسهاالتيالأمفارمذهخاصة-ونداولها

591صالإعلاميراجه!ا:()1

31732،1،2:247:هصالفاخرةالأجربة:يراجع)2(
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اهتماماتهملهمكانتبل،المقدصالكتابلدراسةتماماومتفرغينمنقطعينيكونوا

نحتلفة.مجالاتفيالكبرىوجهودهمالأخرى

والقرافي،والكلاميةالأدبيةإد!اماتهأصاصعلىضهرتهتقوممثلافالجاحظ

عنديعرفيكادلاالغزاليحامدوأبر؟والأصوليةالفقهيةبمؤلفاتمعروف

الجالاتفيالآفاقبلغتقدشهرتهأناحينفي،الجالهذايخاإسهامهالكثيرلن

.وهكذا..الأخرى

للكتابالنقديةالحركةعلىيسجلأنإلاالمصفالباحثيملكلاهذاومع

لمأنها-الحظيمةالجهودهذهكلرغم-الهجريالنابعالقرننهايةحتىالمقدص

علىللتدليلهـلكفي،(المقدسالكتابفيلهاحصرلاالتيالنقدمواطنت!شرعب

الأسفارلاالنقدمواطنيشوبلمالباجيالدينعلاءحجمفيكبيراعالماأنذلك

دونوحدهالقدهابثملهنحصصكتابهأنرغمب)التوراة(عندهمالمسماةالخمسة

المواضعتتبعتوقد.كلهاالجديدالعهدأصفارعنناهيك،القديمالعهدأسفاربقية

الكاثوليهية(،ال!نخةتسميهكماالأحباراوأاللاويخاصقرفيالباجيورصدهالمالتي

الثية.صفرفيموضعاوأربعرن،الحددصقرفيموضعاوعرونوثلائة

التذكيرمع،أيضاحزمابنعندمذكورغيرالمواضعمذهمنالعظمىوالغالبية

المواضعفيالرجلينمنكلبهاالتزمالتيالمواصفاتعليهاقتطبقموأضعكلهابأنها

التكوين،صفرفيواحدامثالاهناواصوقالخمسةالأسفارفيرصداهاالتي

حارثنوح)وابتدأ:الكاثوليكيالنصيقول2(02-ا9/أتكفيوبالتحديد

أفيخ!يمتهداخلفيوتكشففسكرالخمرمنوشرب،الكرميغرسالأرض

فكرالخمرمنوشرب،كرماوغرسفلاحايكوننوحوابتدأ:البروتتانتية

صررةت!ثويهفيصريحالنسختينفياللفظانالواضحومن..(خبائه(داخلوتعرى

لماذاأدريولا(بنبوتهاللاثقينوكمالهعصمتهفيوالطعن!الكريمالبيهذا

الفارغالبعثهذامنالكريمالنيهذاصاحةوتبرثةعليهالتعقيبعلماؤنااغفل

فيأمميةتقلأخرىمراضععلىالتعقيبفياطنبواأنهممع،السخيفوالكلام

صررتهم.وتشويهالأنبياءعصمةفيالطعنمضمار

أسهبوالتي،بابنتهالزناوحاشاه-!لوطإلىتنسبالتيالقصةأنكما

تزعمإذ،الخمرشربأيضابدايتهاكانتعليهاوالتعقيبنقدهافيعلماؤنا

غابحتىالأولىالليلةفيخمراسقتهالكبرىابنتهأن9103:138/أتكفيالنصوص

الليلةلانفسهالشيءفعلتالصغرىالبنتوأن،باضطجاعهايعلمولمالوعيعن
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اءلالمنسوبوالتعريالسكر:القصتينبينالمثتركالقاصمهي-إذا-الخمر..الثاية

بكلالثانيةالقصةحظيتهذاومع..لرطإلىالمنوببالبنتينوالزنا،نوح

تماما.الأولىإغفالتمحينفي،الاهثام

عزراتعمدقدوابنتيهلوطقصةأنأثبتقدالمغربىالموألأنهذاإلماأضف

الدواوديينشأنتحقيرذلكمنغرضهوكان،الشكوينسفرفيقسراوإدخالهاتلفيتهها

البيمنعردتهمبعدإسرائيلبنيعلىالملكتوليمنهمأحديستطيعلاحتى

ألي!:أقوله.عمونوبنيموآبلبنيإصراثيلبنيعداءتبريرإلىبألإضافة،البابلي

العد!اءلتبرلرأيفاملفقةنوحإلىالمنوبةوالتعريالكرقصةأنالواضحمن

علىأباهشامدقدكنعانأبانوحبنحامأنيذكرفالنص؟كنعانلبنيالإدرائيلي

وألقيا.بالرداءويافثصامفجاء،أخريهوأخبروخرجمنهفخرالمزريالوضعهذا

:قالابنهبهفعلماوعلمسكرهمننرحأفاقولما،عررتهليستراابيهماعلى

منولكن.2:27(95/تكأيراجع6..إخرتهلبيديكرنعبدا.كنعان"ملعون

صحهفرضفعلى،والتزييفللتحريفمتقنايكنلمالقصةمزلفأنالواضح

فلمانجا،حامهرالمذنبف!ن-ذلكمن!نوحافهبخيوحاضا-جدلاالواقعة

يحريرةعظيموجمهرركبيرضعبيؤخذهل:وأيضا13كنعانعلىاللعناتتنصب

!؟واحدرجل

الم!ماةالخمسةالأسفارفياليهاالنقدتوجيهيمكنكثيرةلمواطنواحدنموذجهذا

تناقضمن،علماؤناأوردهاالتيالنقديةالجرانبجميعتتناولطمراطنوهي،بالوراة

وكئلاالألوميةجلالمعتتنافينصوصإلى،حابيةأخطاءإلى،ال!نصرصبين

امونةالثمانيةالمطالبلاالمذكورةالنقديةالجوانبمنذلكغيىاول..الربوبية

السابق.البابمنالثانيالفصلفيالقديمالعهدمقب!نقدالخاصللمبحث

منصبعلمائناتركيزأنتجدالقديمالعهدنقدفيالاصتيعاببعدميتعلقوفيما

حزآابنفهذا.أسفارهببقيةجداقليلاهتماممع،فيهالأولاالخصةالأصفارعلى

نقدفيصحيفةعث!رةوخم!التوراةمقنقدفيصحيفةوسبعينثلاثةكتبأنبعد

فقط،صحاثفبستالقديمالعهدأسفاربقيةؤصندمقنقديخايكتفيسندما،

إغفالامع.أشياسفرفيونصين،حزقيالوسفرالجامعةوسفرالأمالفيهاتناول

وصليمانبداودمتعلقةلنصرصصريعةإضاراتمنكانماإلا،تماماالأصفاربقية

وكمالهما.عصمتهمامعيتنافىممااللامعليهما

مقنقدفيحزمابنكتبفقد:وضرحاكثرفالظاهرةالجديدالعهدفيأم
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بصحيفتنالجديدالعهدأصفاربقيةخصثم،صحيفةوصتينثلاثاالأربحةالأناجيل

فقط.صحي!فةونصف

الساطعوقمرهااللامعال!نقديةالحركةزعيموهوحزمابنصنغهذاكانلهاذا

،الاستيعابمسألهفيققصيرااشدكافواالجركةهذهعلماءمنغيىهأنالمؤكدفمن

أحدهرالاصتي!عابعدمأنمنالباحثاليهذهبماصحةالواضحمنوأص!بح

.الهجريالسابعالقرننهايةحتىالمقدصللكتابالنقديةالحركةصلبيات

الرابعالمطلب

حياناأالعادةدفا!الألاواستعماالنقدفيالقسوة

لنقدالإصلامعلماءجهودفيالسيةالجرانبأصواء-نظريفي-المطلبهذايعد

الأكبرالإصهامصاحبحزمابنيكونأنالباحثفزادعلىويعزالمقدسالكتاب

نأالمؤصففمن،المظلمالسليالجانبهذافي-التعبيرجازإن-الأوفروالنصيب

وتصلالقسوةلامفرطةبل-قاسيةوتعبيراتحادةألفاظمنكتابهفيصفحةتخلرلا

يصونأنال!نحريرالفذوهوحزمابنعلىمجبكان-النابيةالألفاظحدإلمااحيانا

كتابه.منهايطهروأنلسانهعنها

القارئيطالعأنيكفي-قوتهانتقدوانا-حزمابنعلىبالقسرةأتهملاوحتى

الكذبفوضعا:قالإذالتكوينصفرفيالمواضعأحدعلىتعقبختامفيكتبهما

كلاممنولاوجلعزالثهعندمنليستأنهاوصح،المذكورةالأخبارفيالفاحثى

وفاصدبالدينمتلاعباو،بلادةكالحمارجاهلوفدتبديلمنبل،اصلانجي

أثدحزآابنينفحلالسفرمنآخرمرضعوفي)1("الخذلانمنبالثهونعرذالمنعقد

الخيلالىوالديلأفةوالكذب!لوطإلىالزنانبةمنالضصفيلماالانفعالا

الأنبياءصفاتهذهليست!:يقولبهإذجميلانقداالنصينتقدأنوبعد،إبراهيم

الذينالكلابصفاتلكن؟الخيرمنشيءفيهمنصفاتولا،كرامتهمولا

ضلواحتى-عبرةولامرعظةولافيهافائدةلاالتيالباردةالخرافاتهذهلهموضعرا

.)2(6الخذلانمنبالثهونعوذ-بها

سنةالأربعمائةعنا/12:17(أتئاهفيالمذكورالحسابيللخطأماقثتهولا

1155/الفصل()1

1161/الابقالمرجع)2(
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عبقرياحزمابنكان،لآعداثهمخلالهاسيخضعرننلهأنلإبراهيمالربذكرالتي

الرقم.هذافيالواضحالكذبخلإلهامنأثبتالتيحاباتهفي

الثانيالفصلفيالأولالجحثمنالحسابيةبالأخطاءالخاصالمطلبفيصبقوقد

كافةعلىالرقمهذاكذببيانفيالعبقريةحزمابنجهردبيانالسابقالبابفي

بقرله:حزمابنذكرهماالاحتمالاتمذهبينومن.الاحتمالاتوجميعالأوجه

قعدأنينبغيإنما:وقالالقصةهذهذكرأنهوهيظريفةمقالةمنهملنذلاورأيت"

ويعقب.،الكلامبهذاإبراهيموجلعزافهخاطبحينمنسنةالأربعمائةححذه

كنيففيفوقعمزبلةمنالخروجالساقطهذاأرادا:يقرلبعنفالرأيهذاعلى

وبعد،..تعالىالثهإلىالكذب-ؤنبةبالفضيحةوتعجلبالباطلجاهرلأنه،عذرة

لكلفوضع5:قائلاالقاصيةوالتهعبيراتالحادةللألفاظيعودالاحتمالمذايقضأن

ليست،التوراةأيأأنها-اليومقبلأصأنكما-يقيياوضوحافهمأدنىلهمن

منولا،الكذبيتقيعالمتاليفمنولا،نجيإخبارمنولا،تعالىاللهعندمن

جنمامستخفكافرعملمن-ولكنها،والقسمةوالطرحالجمعيحسنمنعمل

عاجلاأوجوههمبهافهصود،:أيأسخممالهموكتب،عليهموتطايببهمصخر

أرعنأتي!عملمنأو،فيهاوالخلودبالنارالآخرةفيوآجلابالفضيحةالدنيافي

الأرضوصفةبالهيئةالجهلمظلم-ذلكمع-جاهل،مجفظهيقملمماإملاءتكلف

خبيثمنفمهإلىخرجمافاملى،السلامعليهموبرسلهتعالىوبالثهوبالحاب

)؟(.،..وطيب

التيالمواضععراتكتابهفيأحصيتفقد،المنوالمذاعلىالقرافينجوقد

صؤالافندأنبعدقالهمامنها،الحسابحدإلىيصلتهكمابخصرمهفبهابتهكم

،صوابأنهيعتقدوالجاهل،صرابالسزالأنحيئذفيظهر..):للنصارىوشبهة

فرداالغارانقشعاذاوسيعلم،الأقوالبزخارفوقنع،الضلالفيمنرالهعلىفبنى

.)3،،حمارأمركب

)3.،وخسيساوتياحمارابل؟!قديساهنايكونفكيف5:آخروضعفيوقوله

واحدةصحيفةمنهاتخلرتكادلاكثيرةاخرىوائلة..-153ا52صننههالمرجع.إجهير(1)

كتابه.في

.275صالنهاخرة.لأجوبة)2(

إلخ...214،287،328،351صأيضاويراجع..313صا!ابقاجهلألإ)3(
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أيضا،المرات-مناتبل-عشراتالخطأهذافيالأخرهوالقرطيوقعوقد

هووها،(المسائلكتابصاحبب)يسميهالذيخصمهنحاطبةفيقاسيادائماوكان

تركهتعينفقدونزاعةمجثهالهذيانهذاإلىبهأفضىومنا:قائلاإحدىفييتحدث

،العقلاءمنليسواأنبمعلىيدلكله..وذلكسماعهشرفيوحسبك،وانقطاعه

،الأغبياءالجهلة،الجمقاءملكفيانخرطواقدبل،الفضلاءجملةمنمعدودينولا

بأنهمالصارىعنويتحدث،وأرداهملذلكفأضلهمهواهمإلههمجعلواقدفهم

افتراء،يتواقحوناوأخرىيتناقضونتارة،المعقولاتوجحدواالضروراتكابرواإ

المرضىفدارالمحاولاتوارتكبالضروراتأنكرومن..افهمجرمواصتهانةالثهعلى

.)1(،بالمعقولاتاشتغالهمنوأليقبهأولىوالجانين

عنالحديثفيقذاعةوكثرش!ناعةأشدكثيرغيرهاوهناك،نماذجمجردمذه

هوعلمائنامزلفاتيخاالهجاءهذامثلوجودأنالباحثويزكد.بالذاتالنصارى

مرضوعالفزةفي-المقدسللكتابالنقديةالحركةفيالسليةالجرانبأهمأحد

قولهفيكما،المضمارهذافيالقرآنيةالترجيهاتمعيتنافىأدلوبفهذا-البحث

آلذينإلأأخ!نه!يآليئإلأآثيتتأفلمخدئؤأؤ،):وتعالمماسبحانه

لمء?،ء.،حيء/"عه

جمدؤلإالفكتمؤإلفتاإلث!ئمؤاترذإلصنىاتركيالذمم!اقن!ةؤقولوأمتفزظلموأ

زي!شبيل!إلنآدغ):جلالهجلوقوله،العنكبوت:46،أ!ئشحيمولآتةرؤتخن

يقناغقزفؤزتكإنااخ!نحهصيآثتىؤخدتفصآط!ت!ؤآتضؤجمطيمايالحكتة

تجاوزالذيفرعونوهذا،12،الخل؟هأ!يآتفقتتبينأغقزؤفؤشيلإ-غنضل

وجلعزالمولىيأمرهذاومع،والألوهيةالربوبيةلنفسهوادعىحدكلالطغيانفي

إلنآذقتآ):لهمافقالالحوارفيمعهيتلطفابأناللامعليهماوهارونموسى

.،4-43:4أطهأتخشتىاؤتتذكزثغلةرثئناقؤلأتةرقفو،يطغنإنةريزغؤن

نسبواحينماالضلالفيوأمعنراالغيفيتمادواقدوالنصارىاليهودأنصحيح

"عيتنافىمااللامعليهمالأنبياءدمالى،وجلالهبكمالهيليقلاماوجلعزالثهإلى

وحينما...وحيما..وبدلوماالإلهيةالكتبحرفواوحينما،وكراضهمعصمضهم

رأيناوقد،واننهعالاتهأعصابهوتمزغضبهنيرانرتؤججالمسلمحميةتثيرأمرروهي

إلخ...19،165،017صأيضاويراجع88صالإعلام:يراجع)1(
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الإيجابيةالجوانبكأحدالديخماالشعورحرارةعنالحديثعند-السابقالمبحثفي

النصارىبعقائدالتلفظمجردمنيتحرجالجاحظكانكيفرأينا-ال!نقديةللحركة

فيالإيمانيةحميتهعنيعبرحزمابنوهذا.وغيرهاوالتثنيثالميحتاليهمنالباطلة

وحاضاهم--اللامعليهمالأنبياءنسبةمنالمزعومةالتوراةأصفارفيماعلىتعقيبه

جلودم!نهاتقشعرفضائحم!وصوآتالفصرلهذهفي):قائلاوالكذبالفاحثةإلى

،..السلامعليهمالأنبياءحقوقالعارفينبالثهالمزمنين

وكبحانفعالهبضبطمطالبالمسلمأنأيفاالصحيحولكن،صححهذاكل

فيوكثركثرمطلوبف!نهعامةبصفةالمسلممنمطلوباهذاكانواذا.غضبهجماح

وبصفة،الرأيفيالمخالفينمعالجدالفيخاصةوبصفة،العلميالبحثمجال

وبحضالمبثرينعلىنعيبكناواذاوالاعتقادالدينفيالمخالفينمعأخص

لاسباباوالمحثوةحقداالمملوءةمؤلفاتهمفيالواضحالأخلاقيانحدارهمالمستثرقين

الملئ!هذاعليهمنعيبكناإذا!الكريموكبيهالعظيموقرآفهالحنيفالإصلامحق

وأعشحم!النقدفيالقسوةنجعلأنعليناتحتموالعدالةيدفعناالحقف!نالثائن

نهايةحتىالمقدصالكتابتقديأ(لإعلامعلمآءصلبيإتأبرزمنالحادةالألفاظ

.الهجريالسابعالقرن

يلي:مابملاحظةأيضايقضيانوالعدالةالحقفإن،وتجيلهبهذاالاعترافومع

صبابهمويرجهرنسمومهمينفثرن!كانراالمنحرفينوالمسثرقينالمبثرينأنا-

ملزم-ملموكلبل-علماءناأنحينفي،الكريمالقرآنال!و!الخاتمالبيضخصإلى

أيضاوملزم،التوراةوهوعليهالثهأنزلهالذيوبالكتاب،!موسىبنبرةبالإيمان

إيمانيتمولا..الإنجيلوهوعليهالثهأنزلهالذيوبالكتب!عيسىبنبوةبالإيمان

رئإ-يناتييمااننركيتآآلرشوذةاقن):بهذاالاعقيدتهتصحولاالملم

يناخدتفئقئرن،ؤزشلإ-ؤكئييما-ؤتقبيكييما-يآلت!ءاقنكلؤاتمؤيئونآج

،28،ةابقرةأ،آقتصيزقىإتيثزلتاغقراتكؤأطغتاشيغاؤقائوأزشلإ-"

صء،ءه،ير

اؤتجبك!ئويئولآ!ؤيا،يخزةق!ثيكيناتركؤتآإليكاتركيمآئؤيئونؤالذين)

.%،5(القرةأ!آثئقيخوئفئمؤاؤلبكزئهثمينفدىغلق

1016/الفصل)1(
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ديانةحرفوامنإلىعلمائناجانبمنمرجهةالحادةوالألفاظالق!وةفإنهنامن

مندرالى،اللامعليهمالأنبياءوجمغوعيسىموصىلسانعلىجاءتالتيالترحيد

بخلاف.تعالىالثهعندمنالمنزلينللكتابينوالتبديلبالتحريفالآثمةأيديهمبسطرا

ففسهر!الرصولحقفيالسبابعنانوأقلامهملألنتهمأطلقواالذينالخصوم

ذاته.القرآنهحقوفي

فيعلمائنالجهودالغالبةالسمةليستاللفظفيوالحدةالنقدفيالقسرةأن2-

والقرطيوالقرافيحزمابنمنكانمافباصتثناء،المقدسللكتابالنقديتناولهم

فألقشثتوإن،والحدةالقسوةمنتقريباخالياالجدالاوكانالنقديةالحركةكانت

والماتريديالجبارعبدوالقاضيوالغزاليالباجيمقكلمؤلفاتعلىنظرة

وغيرمم...والباقلاني

اتسعتبل،والنصارىاليهردعلىمقصورةوحدتهحزمابنقسوةتكنلم3

الفتههكتبفيقرأناوكمأنفسهمالمسلمينمنالرأيفينحالفيهلتشملدائرتها

ولماذا..وتجهيلهمآرائهمتسفيهحدإلىيصلالذينحالفيهعلىهجومهوالأصول

الشعورحرارةعنالحديثعند-الابقالمبحثفيقريبابنامروقدبجدانذهب

انتفاضةانتففر،قدحزمابنأنكيف-النقديةللحركةالإيجابيةالجوانبكاحدالديني

وأثاء،والانجيلالترراةبتحريفمجزمرنلاالمسلمينبعضوجدحينماالأسد

توقفوليته.والتاقضوالحمقبالجهلمراتعدةوصفه!لرأيهموتف!نيدهمناقثته

فيبهموألحقهموالنصارىاليهودسلكفينظمهمأنحدإلىتطرفبل،هذاعند

بدلراوالنصارىاليهودأنوجلعزربهمتصديقمنالجهاللهبزلاءبدفلاا:قوله

اليهودويصدقواوجلعزربهمويكذبواالحمقإلىيرحمعوالاوأن-والانجيلالتوراة

منأوضحناهفيماواحدح!ينئذكلهمعليهمالؤالويكونبهمفيلحقؤا،والنصارى

القرافيأما،)؟""عياناالمشاهدالكذبمنفيهمامماوما.أوردناهالكتابينتديل

بلحزمابنوعصبيةحدةفيتكنلمالنفيةطبيعتهماأنالواضحفمنوالقرطي

سبقهمامنوجدا،ومراجعهمامصادرهماأصيزفيكانا-للباحثيبدوفيما-إنهما

ينقلانفيماوتدقيقتمحيصدونخلفهفانساقاوالتعابيرالألفاظهذهيخدم

واستخدام،تمحيصدونالابقينعنالنقل:مزدوجمنهمافالخطأويقتب!ان

القاسية.والتعبيراتالحادةالألفاظ

.2424-ا10/الفصل:يراجع)1(
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المقدسالحتابنقدفطالمسلمينعلماءجهود697

اضخاصتنزيهأوخطأتبريرالثلاثةالعناصرمذهوراءمنأقصدلا:وأقولأعود

مابينوالبسيطةالسريحةالمقارنةإلىتهدفنظامنقطةولك!نها،الخطافيالوقوخعن

البدايةوفي.أحياناالمسشرقينوبعضداثماالمثرونويفعلهفعلهوماعلماءنافحله

الحادةالألفاظواس!تخدامالمخالفينعلىالقسوةأنعلىالتثيدمنبدلاالهايةوفي

السابعالقرننهايةحتىالمقدصللكتابال!نقديةالحركةصياتإحدىمعهم

)1(الهجري

أهمعنالأولبالمبحثمسبوقا،الحركةتلكصلبياتعنالمبحثهذاينتهيبهذا

النقديةالحركةعنللحديثنحصصاكاناالذيالفصلهذايتهيوبهما.إيجابياتها

.والسلبياتالإيجابياتبينالهجرفيالسابعالقرننهايةحتىالمقدسللكتاب

التوفيقتعالماوبالثه

طيعةاقتضتهاضرورةيكرنقدالقرمنحاطةفيالحدةإلىعلمائنابعضجنرحانملاخنةمع()1

التهدامى.علمانناعصررعننخنلفعصرناومقايبى،-صهاالهصر
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هعاصرمو!موعيمنهجنعو

المقدسالكتابلنقدومقكامل
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المقدماالحتابنقدفىالمسلمينعلما،جهود897

الثانيالفصل

المقدسالكتابلفقدمعاصرموضوعيمفهحنعو

القرننهايةحتىالمقدسللكتابالنقديةالحركةودلب!ياتايجابياترصدبعد

متكاملمرضوعيم!نهجوضعإلىالماسةالحاجهالآنبرزتقدلعله،الهجريالابع

الإمجابية.الجوانبشانويضاعفوينميالمذكررةالسلبياتهذهيتلافى

جامعةأستاذةمنالشانبهذاالمهتمينكافةتصوراتتجميعضرورةالباحثويرى

بدراساتأصهمواممنغيرهمإلىبالإضافة،الأخرىالمصريةوالجامعاتالأزهر

الأكادميين.غيرمنالجالهذافيرصيةعلمية

تتلخصلهالعريضةالخطوطف!نالمنهجلهذا-تصورايديأنللباحثكانو)ن

يلي:فيما

الجماعيالعملأولا:

بهينهضأنيمكنلاالمقدصالكتابنقدفيالجديالعملأنالباحثيتصور

،الزمانهذافيخاصة،وطاقتهإمكاناتهكانتمهماواحدفردالأكملالوجهعلى

الحياةضغوطأنالا،منالاوأصهليراكثرفيهالعلميالبحثوسائلكانتوإنالذي

.)1(العلميللبحثترجيههالممكنمنكانومالاوجهداوقتاتشزفوضرورتها

الذي-المقدسللكتابالهائلالحجماليهوأضيف،الاتجارفيهذاؤضعإذا

بهذاكتابنقدأنتبين-صفحةآلافالثلالةيناهزماالكاثرليكيةطبع!تهفيي!بلغ

واحدفردبهيخهضأنالمستحيلمنيكادالمختلفةالنقديةالجوانبمنالحجم

فريقالشاقةالمهمةبهذهيقرمأنويختم..المتكاملالموضوعيالضقديبالمستوى

الخبرةأصحابالأسائذةكبارمبنمجموعةجهودهوي!شقعليهيثرفومجثعمل

وطلاب،العاليةالإجازةمرحلةلطلاباقدرصآمهاإيىتركلجامبااضاذاتقصورانلك()1

المناقثةإلىبالإضافة،المرهقةالامتحانات(مورمنبهذانجملوما،العياالدراصات

وكذلك)الدكترراة(والعالمة)الماتجير(التخصصلدرجتيالعلبةالرصانلعلىوالإشراف

الماعد،والأصتاذالأصاذيةدرجةإلللزقيةاتلري!يخةأعضاءمنالمقدمةالأمجاثتقوم

فيهما،عضواكانإنالكيةومجلىمجلىعلىالمعروضةالمرضوعاتدراصةإلىبالإضافة

هرماكلههذاإلىبالإضافة.)داريافصبالعلكانإنالعديدةالإداريةالمهامعنناهيك

إلخ...فيمجاالذيالاجتماعيالجطفيوسياصياتجماعى:دعويكعملتمطلرب
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.الشأنهذافيالطويلة

:جديدةنقديةجوانبواستحداثالتخصصاتتنوعثانيا:

فيجديدةجوانباصتحداثتفرضالحديثةالعلميةالظوراتأنالباحثيتصور

القديةوالجوانبالتقليديةالقوالبحدودعندالوقرفوعدم،المقدسالكتابنقد

يخايهدةتخصصاتيشملأنبدلاالمقزحالعملفريقف!ن،هناومن.المعهردة

-:التاليالنحوعلىالعلممجالاتمختلف

التارد!:علم()1

ووخصحيحمومامنها،كثيرةتاريخيةأحداثاالمقدحاالكتابيتضمنإذ

يم-حمين2تعلماءجانبمنفاحصةنقديةدراساتإلىمجاجةهوماومها،بالفعل

.مفزىباطلهوماوبينوواقعحقهومابينلل!تمييز،الجالهذافي

-:الجويةوالأرصادالجغرافياعلم)2(

وتحقيق.مراجعةإلىتحتاجومعالموتضاري!أماكنعنالمقدصالكتابتحثفقد

بصورةعنهامتحدثامناخيةطبيعيةظواهرعنالمقدسالكتابذكرهمابهذاويتصل

أظاهرةعنالتكوينصفرحديثذلكعلىمثاأبرزولعل(عليمةوغيرصطحية

معروفة،ظاهرةومي،المطرصقوطعقيبالسماءأفقفييظهرالذي،قزحقوس

قطعهالذيبالميثاقالتذكيرهالسماءفيالربوضعهاعلامةمجعلهاالتكوينسفرولكن

أهلكالذيالشاملالطوفانبعد-بالطوفانأخرىمرءال!بشرإهلاكبعدمنفهعلى

تذكرالغمامفيالقوصوظهرتالربنسيإذامجيث-نوحعهدفيوالأحياءالحياة

ما:قاثلامعهوبنيهنوحاالثهوخاطب!:الكاثوليكيالنصيقول.البثرمععهده

منمعكمحيةنفسذيكلومع،بعدكممننسلكمومع،معكمعهديمقيمأنذا

وجمغالسفينةمنخرجماكل:أي-معكمالتيالأليضووحوشوالبهائمالطيور

بمياهاليومبعدينقرضلاجسدذيفكل،معكمعهديوأقيم-الأرضحيوانات

.الأرضلبتلفطوفاناليومبعديكونولا،الطوفان

حيةنفسذيكلويينوبي!نكمبينيجاعلهأناالذيالعهدعلامةمذهالثه:وقال

وبينبينيعلامةفتكونالغمامفيجعلتهاقرسيقلكللأبد:الأجيالمدىمعكم

ذكرتالسماء،يخاالقرصوظهرتالأرضعلىغيمتإذاأنهويكرن،الأرض

اليومبعدالمياهتكرنقلاجد،كلفيحيةنف!كلوبينوبينكمبينيالذيعهدي

الصكدذكرترأبتهاإذاخىالغمامفيالقوسوتكرنجعد،كلل!تهلكطرفانا
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المقدكلالحتابنقدالقالمسلمينعلما،جهود008

هذهلنوحالثهوقال.الأرضعلىجسدذيكلمنحيةنفسوكلاللهبينالأبدي.

.17،ة98/أتك6الأرضعلىجدذيكلوبينبينيأقمهالذيالعهدعلامة

زاويتين:منانتقادهيمكنالصأنالواضحومن

لا،متواليةوعباراتجملفيبعينهالألفاظالمعيبالتكرارزاوية:-إحداهما

.التكرارهذايسوغطويلفاصلبينهايفصل

:الأخرى

إلىتحتاجوهيالماخية.الطيعية،قزحعوص!ء)بظامرةقتحلقعلميةزاوية

حقيقتها،وبيانلتوضيحهاالجويةوالأرصادوالمناخالجغرافياعلمفيالمتخصص

.لااثمدس!!ابفيال!نصمتاوتحريفوبطلانزيفوتاكيد

به:ي!تصلوماالطبعلم)3(

(لط!ع!ةالعلو،فياثخصصينمنإدماماتإلىالضال!دس!!هتعدمح!اج

منا!تطهوضرائععن"لآحيار،اللاهـلنصغرذكرهعامقمدياخ!ة،والوق!ه

ير(جعومن!النفاصقىالح!ض!؟لصلعلأالجنديو؟لطقحوالمروحالرص

وغرأثعجائبيجدالسفرهذامنعثرالخاصإلىعثرالثانيمنالأصحاحات

الكهنة.يدعلىوعلاجهاتشخيصهاوك!يف!يةالأمراضبىهذهعنالحديثفي

الربوكلم):الكاثوليكيالنصيقول،بالبرصيتعلقوفيما،المثالسبيلفي

جلدفيتؤولهلمعةأوقرباءأوورمبدنهجلدلاكانإنسانأي:قاثلاومارونمرصى

الكهت،بنيهمنواحدإلىاوالكاهنهارونإلىبهفليؤت،برصإصابةإلىبدنه

منظروكانابيضقدضعرفيهاكانف!ن:البدنجلدفيالإصابةالكامنفيفحص

فيحكمكذلكالكامنرآهف!ذا،البىصإصابةفهوبدنهجلدمنأعمقالإصابة

الجلدمناعمقمنظرهاولي!بيضاءبدنهجلدفيالتياللمعةكانتف!ذا.بنحاشه

السابع:اليومفييفحصهثم،أيامسبعةالمصابالكاهنفليحجز،يبيضلموشعرما

ايامسبعةالكامنفليحجز،الجلدفيتنتشرولىترقفتقدالإصابةأنراىفإذا

الجلدفيينتثمرولمالإصابةلرندكنف!ذاثانيةالسابعاليوملايفحصهثم،أخرى

.،إلخ..ويطهرثيابهفيغسل،قرباءف!نها،بطهارتهالكاهنفيحكم

ءفبريقرحالبدنجلدلاكانوإذا!ايقولوالدماملبالقروحيتحلقوفيما

نفسه،الكاهنفلير،حمرةإلىتضرببي!ضاءلمعةأوأبيضورمالقرحموضعفيفصار
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فليحكمضعرهاابيضوقدالجلدمنأعمقمنظرهاكانف!ن:الكاهنفيفحصه

ندبةفهيتفثىولممكانهااللمعةوقفتإنولكن.اصابةف!نها،بنجاصتهالكاهن

،..بطهارتهالكاهنفليحكم،القرح

الحروقتثخيصفيالمتبعةذاتهاهيوالدماملالقروحفيالمذكورةوالقراعد

قراعفيوكذلك،وطهارةنجاصةمنبهاالإصابةعلىيترتبوماالنارعنالناشئة

.الجلديالطفحوفي،والذقنالرأص

فييظهرالذيللبياضوعلاجاتشخيصاالنصوصتتضمنأنكلهوالعجب

فيأيضاقراعدوله،والجدرانالئيابيصيب،برصاأنهعلىوالجدرانالئياب

الكاهن.يديعلىوعلاجهتخيصه

علىمجبالتيوالطقوصوالقرابينوالذبائح،البرصمنوالتطهرالعلاجعناما

عنالتعبيرعن-فصاحةمناوتيمهما-ليعجزالإذن!انف!ن،بهاالقيامالمريض

.)؟(منهاوالتعجبكرابتها

البشرية:الجتمعاتوتطوربالسكانالمتصلةالعلوم)5(

بالنموالمتصلةالدراصاتفيمتخصصينغلماءإلىأيضاالمقدصالكتابنقدمجتاج

-)الأنثروبولجيا(وعلم-الاجتماععلم:وهيالبشرية(لجتمعاتوتطررالكافي

بنىمجمععنطرللاحذلثاالممدصبالكتابانذلك..)الدمموجراف!ا(وعلوآ

ثراصاتاولهذاومجتاج،متقاربةزميةفزأتفيوتطور+لهاحصائياتهإصرائيل

للنصوصالنفدىنناولهفىحزآإبنإلبهانوصلالنيالهاهللةال!تثجلعفدمسخصصة

الجانب.بهذاالمنعلقة

المذكورةللأحصائاتنقد.فيلهذاضمنية)ضاراتأعطيقدحزمابنانوالحق

بندانادتذكرلمفالنصوصاصراثيل..بنيشعبتعدادعنالقديمالعهدفي

أنالنصوصوتذكر46،23/أتك8دانبنحوشم5هؤواحدولدصرى،يعقوب

ماثتينمدةفيأي-موصىمعمصعرمن)سرائيلبنيخروجعدالرجلهذافريةعدد

حابفيفقطأعواموصبعةوماثتين،حزمابنحسابفيعاماعثروصبعة

للخصمبالنبةالاحتمالاتبافضلتأخذجدامتساهلةحاباتوهيالباخا،

:كرانتحت)الدكتورا.(العايةلدرجةرصالتب!عدادالمكارمأبومجدي/الدكتررالزيلقام(1)

فيافيةأهلبآراءاصتانبانهواخبرني..المقدصالكتابتحريف)ئاتفيالعلمياتقدم.أثر

.الأمورهذ.ثل
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وس!توناثنان:المدهذهفي،دانبنحوشيم)ذريةبلغت-للناقدبالنبةواصوئها

غيرهمدون،فقطفثثرعاماعثرينمنالسلاححملعلىالقادرينالرجالمنألفا

.والأطفالالنساءودن،السلاححملعلىالقادرلنغيرالرجالمن

العددمثلبأنهمالقتالعلىقادرينغيرهمممنالرجالعددحزمابنقدروقد

المدةهذهفيواحدرجلذريةمنفيجتمع،كذلئ!النساءوأن،بقليلأقلاوالمذكور

كمة.ألفوصتبنماثةنحوالبطة

حزمابناسنننغ،الإحصاءهذافياسرائبل:بنيأصباطكافةأعدادحابوبعد

وأحفادهوأبناؤ.يعقوبهر-رجلاوخمسينواحدذريةمنيجتمعأنهنصوصهممن

ألفىمنكثر-المذكورةعاماعشروممبعةالماثتينمدةفي-مصرإلىمعهالداخلون

.،نسمةمليرنيمنكثرأيأإنسانألف

المتصلةوالعلمالبث!ريالاجتماععلمبهايسبق)شارةحزمابنهـلعطي

بقوله:يعقوببندانصبطاحصائياتعلىتعقيبهفيوذلك،السكانبةبالدراصات

فيوقوله،)؟("ورتبتهبنيتهحسبعلىالعالمفيقطيكنلمالذيالممتنعالهالهذاا

.)2(،الممتنعالهالغايةهذاأ:الأصباطكافة)حصاثباتعلىالنعفيب

الأممفيقلتهأوالنلكثرةلعواملالجملةالاثارةهذ.حزمابنيفصلثم

منالخارجةالكئرةأنوالنساءالرجالمنئتئزقنكلغيمقذا:.فيقولاوالثعرب

فيالاسقاطولكون،الأطفالترليةقيالأمرلضعوبةالعالمفيتوجدلمالأولاد

أربعفهذ...الأطفالفيالموتولكثرة،وبطنبطنبينالمرأةحملولابطاء،الحرامل

الؤلاثاتفيالاناثكونثم،الأولاد-لناصفيالخارجةالكئرةدونقواطععوارض

أيضا.

فماالحلموبلغواالذكورمنفصاعدولطدثرونلهعاشمننعدانطبنولو

أيديهمتنطلقالذينالمفرطاليساروذويالملوكبنالقبيلفيثم،الندرةفيالاوجدا

علىثمالتربيةعلىالعونهناللواتيالخدآعلىثمرالإماءالنساءمنالك!ثيرعلى

لامماوفوقهالكقاتالامجدلامنوأما..بهالاالمعاضيكونلاالذيالمالاكثرة

المرأةعلىالايقدرولاوالمترسطة،الفقيرةالطبقةأيقصدالرفرةمناجمثاريب!لغ

ذلئهيمكنولاالرجرهمنبوجهألبتةفيهمهذايوجدفلا،ذلكونحو،والمراتين

.؟/991النمل)1(

.1002/الابقالمرجع)2(
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الموانع.القواطعمنآنفاذكرنالما،لهمأصلا

عناغابعماتطشاوكئر،البعيدةالبلادأهلأخباروبفغتنا،الناسشاقذناوقد

كثيرفيوعجمعربمنصلفمنأخبارفيالجموعةالكثيرةالتواريخإليناووصلت

الحديثعنديذكرونالذينامثرينفي-المعهودذلك"كلفيوجدنافما،الأمممن

ما.وأما..فاقلذكراعث!رأربعةأولادهعددكانمنإلا-الذكورأبنائهمكثرةعن

بلغناوالذي،.الإسلامأهلبلادجمغفيالحالهذه..جدافنادراالعشرينإلىزاد

،والسودان،والهند،والزك،الصقالبةوممالك،الرومأرضإلىالنصارىممالكعن

ممنييرنفرعنالاذلئابلغنافمافثثرولداالثلاثونوأما..وحديثاقديما

منهم،واحدكلأولادوعددشخصاشخصايذكرهمحزمابنوأخذ)1(سلف.."

عددهمبلغوقد.وغيرهم..والهنودوالنصارىواليهودوالفرصالعربمنوهم

الطائلةالثرواتذوكامنوكلهم،وا،مراءالملوكمنمعظمهم،شخصاعشرتعة

.المفرطواليار

عاآفا3ثلاثةمتذنجدهالمالصفةهذ.كانتف!ذا):حزآبنيغولىهتماويعد

الخالفة،السالفة3ايهفيومغاربهاا،رضصئأرقفياناناكربنعنأفلفيإلا

العددهذامنيتأفىفكيفء.وعيالهاموالهوكثرت"عمرهوأقد،!هعالتعن

ولاناثرفيلا-الدهرفيظكنلهيححلمعاضخصا!وخمسين!واح!صنلأبقص!

علىاحدقدر.لامثهورةمعروفةفيهاوحالهم،بمصركافةاصرائيللبني-ضاذفي

فقطغنمأصحابالع!يشمنكفاففييرصفحياةفيكانواانهم:وهي،إنكارها

عظيسة،فاقةفيلاخوتهيوع!فموتبعدكانواثم،فائضيسارفييكونواولم

يكادزاهقوتعب،طئبوبلاء،راتبرذل،منصلةوصخرة،ونصبوعذاب

..13الولدمنالاصتكارفيوا،ضرالعيالفيالاتإلحعنفكيف،الشبععنيقطع

.،فاضحةمطقةعظيمةكذبةفهذ.

التيالنصرصعندقوقفحينماالميدانهدافيجميلةاشاراتجهحزمابناعطىكما

وا-14أخرا/2الطوبلصناعةمسخرينمصرفيكانوااصراثيلبنيأنتذكر

منطقةفيالطوبلصناعةعاملألفستملأفةمنكثروجودأنهـلرى5/6:18،

..العقلحدودعنيخرجضيءوحدهااصرائيلبنوفيهايحيشكانالتيجاصانأرض

.202-1001/الابقالمرجع()1

.202-1302/نفهالمرجع)2(
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مواضيهمجمميحممرمنخرجواأنهمتذكرالتيالنصرصعندأيضاترقفوحينما

منكثرمراشيفيهاترىكانتالتيوالمزارعالمراعيعنوتساءل12،اواواهأخر

،هارونلأبناءتخصيصهاتمالتيالمدنهعددعندكذلكتوقفوحينما..نمةميوني

هل:وتساءل:12،ا-أل!21/مدينةعرةثلاثبلغتأنهايشوعصفريذكروالتي

فقطأشهروعدةبسنةمرتهبعدبلغقدهاروننليكرنأنوالعلمالعقليقبل

.)1(00113مدينةكرةثلاثالاللسكنىيسعهلاعددا

بخبراءالاستعانةضرورةمنالباحثيتصورهماتزكدالتيالإشاراتمنوغيرها

نقدفيالبثريةوالمواردوالتنميةباليكانالمتصلةالعلرمميدانفيومتخصصين

.والنصارىالهوديقددماالتيالأصفار

التيالمختلفةوالتخصصاتالعلرماستقصاءحإولنااذاالكلاميطولولوف

.المقدصالكتابنقدفيفيهاللخبرةاصحابياهمأنامجب

الخبرةبأهليستعينأنالمقزحالعملفريقعلىمجب:أنهالقولوجملة

المناركةهذ.نقد.يتطلبنصاواجهواكلماالمختلفةالعلومفيوالتخصص

والماهمة.

المثاركبن:ببنالعملنقيم:ثالثا

مجموعاتثلاثإلىالعملفريقفيالمثاركينتقسيميتمأن-الباحثيتصرر

-:التاليالنحوعلىفرعيةمنهإ.مجموعاتمجمرعةكلتضم،كبرى

أيهلل!:الجنوكة

فزعية:مجمرعاتأربعإلىبدورهاوتنقم،القديمالعهدوصندمتنبنقدتختص

والئضارىبال!يهردعندالمسماةالأولىالخمسةالأصفاربدراصةتختص:الأولى

.ومندامتناونقدها،البتلأليكاأو"برسىأصفار5أو")النرراة

):أمفاروهي،القديمالعهدفيالتاريخيةالأصفارمجموعةبدراسةتختص:الثانية

الملوك،الأولالملرك،الئانيصموئيل،الأولصمونبل،راعوث،القضاة،لوع

وفقدماأصتير(،نحميا،عزرا،الثانيالأياماخبار،الأولالأيامأخبار،الثاني

ايضا.وصندا

.2402-1/30نفهالمرجع:ساجع(1)
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أرميا،،)أضعيا:أصفاروهي،الأنبياءأدفارمجموعةبدراصةتخ!تص:الثالثة

ميخا،،عويديا،عامرص،ويوئيل،وهوضع،دانيال،حزقيال،أرميامراثي

كسابقتيها.وصندامشاونقدها(ملاخي،زكريا،حجي،صفيا،حبقوق،ناحوم

وصندامتناونقدهاالأناشيدأصفارأوالشعريةالأسفاربدراصةتختص:الرابعة

نشيد،الجامعة،الأمثال،)المزامير:أدنماروهي،السابقةالجموعاتفيكما

.(أيوبالإنثاد،

الثانية:الجموعة

مجموعاتالىايهخرىهيوتنقسمالجديد،العهدوسندمقنقدمهمتهاتكون

فرعية:

عندالمسماةالجديدالعهدفيالأولىالأربعةالأسفاربدراصةتختص:الأولى

لوقا،،مرقى،)متى:منلكلالمنسوتالأناجيلوهي،الأناجيل"بالنصارى

الرسل()أعمالصفرونقدثراصةالفرعيةاللجنةمذ.إلىيضافكما..يوحنا(

اذ-التاريخيةالناحيةمنأ،ربعةبالأناجيللارتباطهوذلكلرقا،اولأنمسرب

)ضافاتفيهأناذ-أيضااتشريعيةالناحيةومن-الميحبعدالديانةقاريخيتعرض

التيالتثريعاتلاكما،الأناجيلعنبمعزلتدرصأنيمكنلامهمةتثريجة

فيمابولسأضافهاالتيوالتثمريعات،والذبائحبالأطعمةيتعلقفيمابطرسأدخلها

.بالختانتعلق

)رسالتهوهي،عرةالأربعةبول!رصائلونقددراصةفيمهمتهاتنحصر:الثانية

اليهم،الثانيةرسالتهكورلئوص،مدينةأهلالىالأولىردالتهروميةمدينةأهلالى

أهليلىالأولىرسالتهافسى،مدينةأهلإلىرصالته،غلاطيةمدينةأهلإلىرصالته

مدينةاهلللىالأولىردالته،كردوسيمدينةأهلالىرصالته،فيبليمدينة

اليه،الثانيةرصالته،تيموثاوسإلىايأولىرصالته،اليهمالثانيةرصالته،تسالونيكي

.(العبرانيينالىرصالته،فليمردطإلى،تطيىإلىرصالته

تشغلأنهافيتتلخصوحدهابرل!رسائللدراسةمجموعةتخصيصوحكمة

وفيالقرمنظرفيضانههذا،بولسدهألنكما،الجديدالعهدأسفارفيالأكبىالحيز

.السواءعلىللنصرانيةالمزرخيننظر

العامة:أيأالكاثوليكيةبالرمائلالمسماةالسبعالرصائلبدراصةتختص:الثالثة

يرحنارسائل،يهوذاوالثانية،الأولىبطرس،)يعقوبرصاثلوهي(الجامعةأو
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يوحنا)رؤياصفروفقددراسةالجموعةهذهاختصاصإلىيضافكما..(الثلاث

.اللاهرقى(

نأالأصليتينالجموعتنفيالفرعيةالجموعةاختصاصاتتوزيعفيويلاحظ

فيرغبة،ونقدهابدراص!تهافرعيةمجموعةكلتقرمالتيالأسفارفيمنحققا!صجان!

.والأتقانالدقةمنقدركبرتحقيق

الثالثة:الجموعة

الخبرةأصحابالأدتاتذةكبارمنتثكلأنالباحثيتصرزالتيالجموعةوهي

علىالعامالاضرافص!رلىالتيالجمرعةفهي،المقدسالكتابثراصةفيا!طويلة

الجموعةهذهأعمالأنأحدمجسبنولا.لهاالنهائيوالتحريرالجهودوتنسيقاحملا

ذ)،تماماذلئامنالعكسعلىفالامر،بسيطةلانجازهاالمطلوبةالجهردأنأو!دلة

-:يليبما-الباحثتصررفي-ص!تقوآالجمرعةمذهأن

أعضائهماالتزاممنللتثد،شاملةمراجعةالسابقتينالجمرعتينأعمالمراجعة-

قليل.بعدذكرهاصياتيالتيالنقديةدارقواعد

تصلولمالقواعدهذ.عليهاتنطبقمواضعمنالماركينعلىفاتمااصتلراك-

أيديهم.اليها

العهدداخلالمختلفةالجموعاتأصفاربينالنقديةالجوانبعلىالرقرف-

الجوانبإلى"بالاضافة،الجديدالعهدداخلالمختلفةالجموعاتوكذلكا!ق!يم،

هيبالذاتالمهمةهذ.أنءالباحثويتصرر..والجديدالقديم:العهدينبينا!قدية

بينتناقضاث-المثالصبيلعلى-هناكأنإذ،فيهمرحلةوأثقالعملمهاماصب

ذاتهاالأحداثوتلئا،القديمالعهدمنا،وياالخصةالأسفارفيمذكررةأ-راث

الثمعرية.الأعمفارأوالتاريخيةكالأسفارأخرىمجموعةفيأخرىمرةذكرها!!

منهماكل-تدرداناللتينالفرعيتينالجموعتنكلتالهاكبهلاقدتناقضاتوهي

التاريخية.الأسفارأوالخمسةالأصفار-حد.ىلى

نصوصبشأنهاتتناقضتشريعاتأوءأحداثبينتناقضاتمناكأن!ا

الأولى:الجموعتينفيالمثماركنأعينتطالهالاوقدوالجديدالقديمارمهدين:

.أصفارمنبدراصتهمختصمربماعضوكللانثغالنظرا،وا!انية

التناقضاتهذ.رصدجهةمنالثالئة،الجموعةلأعضاءا!لهمالدوريبررضا
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عليها.النقديةالقراعدوتطبيقلهابرازها،

وتطبيق،دابرازهاالتناقضاتهذهرصدجهةمن؟الثالثةالجموعةلأعضاء

عليها.النقديةالقواعد

الأخيىةرالصياغةالنهاثيالتحرير:الثالثةالجموعةالىالموكلةأيضاالمهاممن-

لماتيالمراضعباصتبعمادكا،السابقتينالمجوعتينأصحاببهاقامالتيالنقديةللجهود

مح..والمتابهةامرزةالمواضعواستبحادعليهاالمتفقبالقواعدالناقدونبهايلتزم

بثمله.العملوتنظيمترتيب

المث!اركون:بهايلتزمالتيالموضوعيالنقدقواعذرابعا:

يلتزمعاماإطارالترالموضويهاللنقدمنهجيةقواعدوضعضرورةالباحثيرى

علميعملب!خراجالمثردالهدفتحقيقفيرغبة،العملفريقفيالمشاركونبه

اكوولهاترضعلمالحاالعظيمةالأفكارمنكثيراأنذلكم!تكاملموضوعي

و!اذتإطلوباالعلميبريقهافقدتالمتكاملةابنهجةوالقواعدالسيمةالتنفيذية

.)1(هدفها-المنثودعن

ا!احثبنصورالسابقالفصلفيالمذكوروالسلبباتالامجابباتخلالومن

التالية:بالقواعدالعملفريقالتزامضرورة

ا!اويرلطنولرحتى-والاحتمالاالتأويلتقبللاالتيالقدمواضعاختيار)1(

ثغرةلخصمكتزكلاأنتقتضيالموضوعيةأنذلك-بعيداوالاحتمالمتكلفا

.للهروبمنفذاأوللأفلات

منفكمالواح!!افصمنالمتغددةالقديةالجوانباصتناطفيالكاملةالدقة)2(

!فة.وجوابمتحد!ةزوايامناليهاالنقدتوجيهيمكنالمقدصالكتابفينصوص

الديخااصولهكيةفيوعلرمهالئريفالحديثقمحاولماذلك:ع!ثالابرزلعل()1

لم-ا!ري!لاص-ولكن،المطهرةالبويةللتضخمةموموعةعملمنبهالقامبالقاهرة

!لفكان!النةليمخمقهمفيالباحئونبهايلتزمالتيالعامةالمنهجيةالقواعدوضعيتم

علىلي!،الأصايدعلىوالحكمالخريجفيالمنفلمنهجهلهالدكتوراهأوللماجتيرمجث

ور!قهالاخينمنمجمرعةيقرأالذيالراحدالكتابداخلبل،المختلفةالكت.مترى

نأوا!امول.ر!اطيخهايربطلاالتىالمنعزلةبالجزراشهالجالهذافيالبحوثواصبحت

الأذهـ!لى-ذركو!كل.افهضماءإنالمننردالهدفلخققبرعةالأمرهذاالقميتدارك

وا!رادالخيرطريقإلىالجميعيرفقوالثه..الراحدالكتابفيوالبحثالعملطريقةبترحيد
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الفهمألوانمنبهالثهبالغمابقدروالجرانبالزوايامذهإلىيتبهإنانوكل

دقةمنيمكنهمابأقصىالنصفيفكرة)عمالفيالمثاركمجتهدأنوالمطلوبوالنقد.

.لهامعان

علىليىالمقدص،للكتاباقعددةوالطبعاتالمختلفةالن!خبينالمقابلة)3(

الطبعاتمسترىعلىأيضاولكن،الكبرىبالطوائفالخاصةالطبعاتمتوى

بهذاالمقابلةهذهوصثقةبصعربةالباحثومعزف..حدهعلىطائفةبكلالخاصة

ذا،صعوبةكلوتذللمثقةكلتهونورائهامنالمتحققةالفائدةولكن،الشكل

الكتابنصوصفيالمشمرةوالتعديلالتبديلىعمليات-وضوحبكل-تزكدأنها

هذاتحريفبيانمنالنقداليهيرميماتثيدفيالكبيرأثرهلهالذيالأمر،المقدص

فيالمرضحبالثكلالعملتقسيم:النسخبينالمقابلةهذهأمرييرومما.الكتاب

ولي!قليلةأسفارنصوصبينبالمقابلةمكلفا.سيكونفالناقد،السابقالعنصر

كلها.الأصفار

أنها-إذالمخالفينوجدالمخاطبةفيالحكيمةالقرآنيةبالقواعدالالتزام)4(

من،الصحيحبمسارهاوالتزامهاوالجدلالنقدحركة)يقاعبضبطالكفيلة-وحدها

يآلحكضةزئئاشييليإلنآدغ):تعالىيقول،والحيدةوالإنصافالعدالةحيث

غنضليضناغقزفؤزلكاناخ!نه!يآلتىؤخدثفصآطتمتةؤآتضزجمطيما

آلذينتإيهاأ:جلالهجلويقول.12،النحل:هأ!يآنئفتدينأغقزؤفؤشييليماء

إنؤآلأقزيينيذتننآثؤأوأنفيصكنمغقؤتؤيئيماشئذآةيآثقشطي!نقؤكوئؤاائئوأة

ؤأنفؤقياف!إنتغدئوا!أنآقؤئنهنيغواقلآجمضاأؤلنقآدتةقفزاأؤغبئبانكى

كأيهاأ:سبحانهوقوله،الناء:135،أ!خييراتغضفونيضاكأنآدلةق!نئغيرضوا

قؤمهـشئالأيخيرتئ!ئمؤ،يآفقضصطشئذآةيل!قؤيهىكوئواةاتئواآئذيف

يتاخييرآدلةاتآددةجؤا!تفوايدقؤىافزثفؤآغدلواتغد"لوأ!الاغك

أفلئخدئؤأؤ،):خاصةبصفةالكتابأهلفيويقرل،نياالماندةأ!تغضفوت

أترذيا-لذئةاتئاؤفوئؤأيثفزطقئواآئذينإلأأخسصنهضيآفتىإلأآئجب

.العنبهوت:46،أأئنبفونةتةرؤنحنجمدؤق!إقفكثمق!إبفتاإقننمؤاتركإتيتا
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الميدانهذافيالبحثوتنقية،القاصيةوالتعبيراتالحادةالألفاظعنالابتعاد)5(

والقرافيحزمابنعندرأيناهاالتياللفظيةالمزالقكافةمنوتخليصه،شائبةكلمن

فرعونإلىالسلاآعليهماوهارونءمرصىبعث.حين!اتعالىتباركفالمولىوالقرطي

شانه:جلفقالالكلاملهيليناوبأنخطابهفييتلطفاأنأمرهماالألوهيةادعىالذي

تخ!ثتىأاؤتتذكزثغدةلمثئيناقؤلاتةوقفولآ!مطغنإنةر"يزغؤنإلنآذقتآ)

.:43-44،أطه

فيالعامرتراثنايحريهاالتيالهائلةوالجهردالعظيمةالإصهاماتمن.الاستفادة)6(

السابعالقرننهايةحتىإبرازهافيالجثهذاأسهمالتيالجهودوهي،الميدانهذا

زميليقومأنآملوالتي-التاريخهذابعدبذلتالتيالجهودوكذلك،الهجري

الثهرحمة/الشيخالمرحومكتابخاصة-الحاضرالعصرحتىبدراستهاباحث

تستلزمالزاثمنالاستفادةهذهأنمراعاةمع،الحقإظهارأبالمعروفالهندي

.وسلبياتشواثمنبهاعلقمماالجهردلهذهوتنقيةتقريمعملية

مركما،النقدأف،المقدسالكتابفيالسلبيةالجرانبعلىالاقصارعدم)7(

العملفريقفيالمثاركينواجبفمن.الرديءمنالجيدتمييز:هوالتمهيدفيبنا

،الصادقالالهىالوحيبقايامنأنهيرجحمماالأصفاريخامايبرزواانالمقزح

جلاله-جلالخالقتوحيد:منيرافقهاماالكريمالقرآنفيجاءالتيكالمراضع

وكمالهمآالكراالأنبياءعصمة-وكمالهبحلالهيليقلاعماوتعالىصبحانهتنزيهه

وبالجتمعبالانانترقىالتيوالفضانلالقيم-والسلامالصلاةجميعاعلي!همالثري

يكذبها،أويصدقهاماالكريمالقرآنفييأتلمالتيالمواضعوكذلك،الخ..الثري

أنبيائهالىوتعالىتباركالمولىبهاأوحىالتيللشراثعالعامةالأصرلهتخالفلاولكنها

التسليم.وأتمالصلاةأفضلجميعاعليهمورصله

يستندلاأنبمعنىالأدفار،فيالمذكورةالنصوصحدودعنالخروجعدآ)8(

يمكنلأنه-أنفسهمالنصارىأواليهودمنحتى-العلماءأقرالإلىنقدهفيالناقد

ناصحيح..بهائؤيةولابأرانهمئعتدلاالذينالهراطقةمنبأفهمال!تعللللقوم

سديستلزآجدلمقامفيأنناالا،الملمالنافدلكلامومصدافبةفثيدانعطىأفرالهم

.)؟(الخصمعلىالهروبمنافذبهيع

اصدر-الذى،القاليمالعهدحرلوهيةضهت!5كعل!فيجاءماهناعلىثالاابرزلحل()1

كان-)ذ،الخدي!رحمةلثغ،!ق)صرهك!علىللردبالقاهرةالدوللةتصركية
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فييبحثرنحينماالمستثرقينبعضمنالمسلئ!هذانرضىلاأنناهذاإلىاضف

والوقائعامذوبةوالأحداثالموضوعيةالرواياتعنالإصلاميالتاريخكتببطون

الناقدأنصح!يح.!والرسولوالقرآنالإصلامفيللطعنمادةويتخذونهاالملفقة

ذاته-حدفي-المبدأأنإلا،ملفقةرواياتاوموضوعيةأحداثايتصيدلنالملم

لغيرنا.نرضاهلالأنفنانرضا.لامالأن،مرفرض

لكابهمع!ندهمالمعتمدةتفاصيرهمفيالقومأقرالعلىالجيدالاطلاع)9(

الاعترافاتمنكثيىايها)نبل،أحياناالنقديزكدماالآقرالهذهفيان)ذالمقدص،

الأصل،إلىالنساخاضافهاقدالعباراتبعضأنأو،ومثوه،مضطربالنصبان

نأأو،كتابتهمنطويلةفترةبعدالأضليبالصإلح!اقهاتمقدبعينهافقراتانأو

مؤلفهإلىماسفرنسبةأنأو،بينهماالجمعيمكنلاآخرنصمعبننافضبعينهنصا

وتقريه.النقدتزكدالتيالأقرالمنوغبرها..صحيحةغير

للكتابوغيرهمالمسلمينعلماءفقدعلىالقربمردودعلىايضاالاطلاع)01(

حيث،العظمىوثمرقهالكبرىفاثدتهلهالردودهذ.علىالاطلاعأنإذ،المقدص

ويمكن-وتمريهفلفمنق!يهامأوبيانالردودهذ.لتقويمفرصةالناقدأماصتكون

منهأكالطماخأصة،اثعددةالمقدصالكتابتفاصيرصفيالرداودمذهمطالعةلناقد

المخصضة/الكتبفيوكتلك.المقدصللكتابالتطيقيكالتفسيرومعاصراحديثا

الكتابفيثقتي8وكتاب،القدينمالعهدحولىوهميةشبهات)ككتابالردودلهذ.

.الميدانهذافيالكتبمنوغيىها"المقدص

الكتابفيبالنقدالملمالياحثيتناولهمابينبالمقارنةالفائقالاهتمام)11(

والةالكريمالقرآنفيلهمثابهامزضعاابخصمبتخلهأنيمكنماوبينالمقدص

النقطة،هذ.علىالحرصكلحريصاالثهرحمهحزمابنكانوقد.المطهرةالنبوية

الخصميتعلقأدطيفزضئمالمقدصالكتابنصإلىالنقديوجهرأيناهمرةمنفكم

!!ندركدص/الدكتررثلالنصارىعلماءلبعضبمقولاتنقد.علىاجانابدلاليئ-

الوهبةالمبهاتكتابمزلفرافتيءماالمقابلالجانبوعلى..وكبرهم-.وهررنونررتن

ملاأيراجعصاقطةواية7رائهموأنالميحيةعنفحرفرنهراطقةبانهمهزلاءيصفرن

والجطةالموضرعةأنالا،مقبولوغيرالنقدمنتهرباهذاكلامهميكونوقد.2:27(هص

إيراديكونبل،أصاصةبصفةالنصارعلماءكلاآعلىالمملمالناقداعناديكونلابانتتهضي

فقط.بهالاصتناصلجردكلامهم
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البونمبيناالمقنعالمفحمبالردمبادرا،المطهرةالسنةأوالكريمالقرآنفييثابهبثيء

البشركلاآوبين،المطهرةوالسنةالكريمالقرآنفيالالهيالوحيبينالث!اسع

.المقدصالكتابفيوالإلهامالقداصةالىوبقانازوراالمنسوب

ومجرصبهيتمكأنالمقرحالعملبفريقمجدرمنصفعلميملكوهذا

ثقة،أمامهالكريمالقرآنمثولنرفضقاضإلىالمقدصالكتابنحلاملالأنناعيه،

الثهيرثأنالىوالتبديلالتحريفمنوصيانتهوبقداصتهبكتابهمالمسلمينمن

بذلهاالتيالرائعةالعلميةبالجهودأيضامنهموثقة،الرارثينوخيرعليهاومنالأرض

.العصررمربها.علىعلقمماوتنميهاالمطهرةالسنةلصيانةالاصلامعلماء

فريقفيالماركينعلىمجبالتيالمنهجيةالقواعدأهم-الباثحاتصورفي-هذه

التتظيريالجانبينتهيوبانتهائها.المقدصالكتابنقدفابهاالالتزامالمقترحالعمل

تكاملفيورغبة.المقدصالكتابلنقدالباحثيقزحهالذيالموضوعيالمنهجفي

للجانبتصور.التاليةالسطررفيالباحثيعرض،المقرحالمنهجهذاجوانب

عمليواقعاوللتحويلهاللازمةوالخطراتالمقترحالمنهجبكيفيةاقعلقالتطيقي

.ملموص

التنمدية:ابخرانبحولمقزحات:خاما

الىتحتاجالضخمةوالمرصوعاتالكبرىالأعمالبأنالبدايةفيالباحثيعترف

دثهالاخلاصولكن،النورالىتخرجحتىطوالاصنراتمتراصلوعملكبيرجهد

هذاكل..وتكاملهاالجهردوتضافر،العلميالبحثفيوالمثابرةوالعزيمة،العملفي

يتوخا.ماإلىوللوصول..ويسوراصفلا-ومعونتهالنهبتوفيق-العملمجعل

المقرحاتيقدآف!نه،المقدسالك!ابلقدكبرىعلميةموصوعةعملمنالجث

التالية:

:ا،ولالانزاح

-وتخطيطا،وتنسيقااضراقا،الكبىىالمهمةبهذ.القيامالأزهر.جامعةتتولىأن

علىالخططلهوتوضع،الأعوالأجلهمنترصدضخمعمليضكلفيوتمويلا.

،بالأديانالمتعلقةلللراصاتمركزإنثاءفيالتفكيرتملبرحبذاهـلا.المستوياتأعلى

..الاصلاميللاقتصادكاملصالحومركز،الكانيةالدراصاتمركزغرارعلى

لنقدالكبرىالموسرعةاصدارالمركزهذاأولاتأهممنيكونأنعلىوغيرهما.

.المقدصالكتاب
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الثافي:الاقزاح

يتبنىأنفييأملالباحثف!ن،المهمةبهذ.الجامعةقيامدونالحوائلحالتإفا

أصولوكلياتبالقاهرةالديناصولكل!يةفيالإصلاميةوالثقافةالدعوةأفسامأحد

خلالمنانجازهيتمعلميعملصورةفي،الأفكارهذهبالأقاليموالدعوةالدين

علميةخطةوفق)الدكتوراه(والعالمية)الماجتير(التخصصللرجتيعلميةرسائل

جانبمنمستمرةوتابعةدقيقاشرافتحت،الموصوعةهذهلإنجازالمدىطويلة

كليكلفبحيث،الجالاهذافيوالتخصصبالبراعةلهمالمشهودالكبارالأساتن!

بالتقيدالزامهمع،المقدصالكت!ابأضفارمنمجموعةونقدبدرادةمجثصاحب

فريقاليهايتوصلالتيالقواعدمنوغيرها،آنفااليهاالمثارالنقديةبالقواعد

المختلفة.العلميةالحافلفيالتخصصبهذاالمهتمينكافةرأياصتطلاعبعدالإثراف

خلالمندقيقااختياراالعملهذافيالماركينالطلاباختياريتمأنعلى

منالعليااللراصاتمرحلةيخااو،العاليةالاجازةمرحلةفيبهمالمباضرإلاحتكاك

على-عبيلبهاتكليفهميتمالمقدصالكتابفيصغيرةودراساتأمجاثخلال

هذافيللبحثالمطلريةالمزهلاتلديهوتكونجدارتهقثبتومن.وألاختبارالتجرلة

ضمن،الدكورأه"ئم،الماجتير"لرصالةموضوعتجيلفيالقمياعدها!لا

ألبها.أنار(لأعدطوملةالحطه

الآصاصيةاموناتصتتو(فرالعملبدايةمنصنواتعدهبعالدلمهالباحثهـقصور

الصياغةوصياغ!تهابثنسيقهاالمتخصصونالأصاتذةصيقوم(لتي،*ؤمةالحاموالماثة

الثهشاءانالمرجوةالثمرةالمطافنهايةفيلتظهر-صبقف!يمامرضحهوكما-النهائية

تعالى.

الثالث:قزاض!لاا

بمبادرةصوىالمنشودالهدفلتحقيقصيلمنفما،الثانيالاقزاحتنفيذقعذرإذا

الباحثينضبابأحدجانبمناو،المخضرمينالآصاتذةاحدجانبمنفردية

المهتمينالباحثينمنمتقاربةمجموعةجانبمنمحدودةجماعيةبمبادرةأو،المتحمسين

فيهخطتالذيالعصرهذافيالقصرىلأهميتهالمدركين،الخصبالجالبهذا

المفاهيم.وميعتالحقانقوضيعتالأوراق

الملحةوضرورتهالجماعيالعملأهميةتثيدعلىمصرايزاللاالباحثولكن

)تقانا.والأشدإنجازاوالأسرعفائدةوالأكثرسيلاالأهدىفهو،الجالهذافي
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الكتابل!نقدالمتكاملالموضوعيالمنهجحرلوأفكارهالباحثتصوراتهذه

في-ولكنها،الواقعأرضعنوبيدةخياليةالجزئياتبعضفيتبدوقدالمقدص.

منفكم،التنفيذمننصيبالهاوتعالىتباركالثهيكتبقد،محاولة-والنهايةالبداية

خيالية.البعضنظروياصغيرةأفكارابدايتهاكانتعظيمةأعمالا

لمنهجتصورموانماالسابقةالسطورفيالباحثطرحهما)ن:كلمةمنهناولابد

ونقدبعرضخاصالبحثأنبإعتبار،المقدسالكتابلنقدمتكاملمرضوعي

دون.الهجريال!ابعالقرننهايةحتىالمقدسالكتابنقدفيالمسلمينعلماءجهود

فيالآنالغابالحديثأنقبيلمن،البحثنطاقعنالخارجةالأمورفيالخوض

ماعنالحكوميةغيروالمنظماتالحكوميةالمزصساتاروقةوفيالاعلاموسافل

يرعاهالذي،المسيحي/الأسلاميالحوار)وبخاصة"الأديانحرار)يسمى

.الأخرىوالمظماتالمؤصس!اتوبعضالفاتيكان

يختلفالحاليةالعصورفيوغيرهمالمسلمبنبينالجدلطأنفيكذلكالخ!وضوفىودط

أعداءيثنهاالتيالرصةالهجمةوأن،البحثيتناولهاالتيالعصوويخا.الجدلعن

المسلمينتخلفصعببهوالاسلاموأنالحضاريإئتخلفمسالةعلىتركزالاسلام

الخ..ةوالارهابالففدينوأنه

بالخطملتزمالباحثولكن،الإطلاقعلىفيهمنازعةولاصحيحهناكل

مقامفيولناديخهجدلآمقافيف!ننا،مرضوعهعنوانعليهيمليهالذيالأكاديمي

اعماخرىقضيةفهذ.،والغربالاصلاآبينفكريةماجلاتأوحضاريصراع

.والدراسة.بالبحثكثيرونتاولهاوقدكثيرا

تماما،العك!علىبل،آخروادفيوالواقعوادفيالبحثأنهذامعنىولي!

اقنصيريةالحملاثلمواجهةالعاديالمسلماليهمجتاج-مقدمتهفيقلتكما-فالبحث

خلقهإلىفهكلمةهوالمقدصالكتابأنيزعمونأصحابهايفثأماالتي،الرصة

والخلاصاندنيافيالعادةعنيبحثالذكطالانسانيحتاجهالذيالكتابوانه

منليتمكنالاصلاميةالدراساتفياقخصصالملمويحتاجة.الدينونةيوأوالنجاة

حالالىوالناظرمطلربة،والمناظرةمحتومةالمواجهةتكونعندماوالمناظرةالرد

الأفريقيةالبلدانمنوكيرها..والفلبينواندونيياالودانجنوبفيالمسلمين

ومطلوبة.محترمةأنهاصنهولةبكليدركالتنصيريةالمنظماتفيهات!نثطالتيوالآصيومة

.،،،البيلصواءالىوالهاديالموفقوافه
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الخاتمة

نتانجهوأهوالبع!خلاصة4أولا

حتىالمقدصالكتابنقدفيالمسلمينعلماءجهودفعالطويلةالرحلةهذ.بعد

الرحلةهذهخلاصةالتاليةالسطورفيأذكر،ونقداعرضاالهجويالابعالقرننهاية

الباحث:اليهانوصلالتيلاالننائجواه!

الكابينحرفواوالنصارىأللطودربلل!نأعبرحقدالكريمالفرآنان!يحثال!أ؟،

الدافعكانهذاأن!إصاوممد..4لدلامإ.كلطماوعبسىمرسىمنك!عالىالمز!قن

بايديالتياللاسفارالقلببهإلي!دراصالحهبمألاصلابماعلم!اءلقياملاالأصاصيوالمحردالأول

صحةإثبات!دلكخلالمقوفي!للو"،وسكتاص!ففحصوها،و(لنصارىأليهود

السم!االكتابئوفيبينهماالصلةو6لعنئامتحريقها.عنالكريمطقرآنحمر،ما

علىحومصاالاحثكانهنا!من-.السلاآعليه!ماوعيسىموصىعرالمنزقي

اليع!هناأناوريرجعالحاليةالآصفرعلىالمقلمى("للكتاب!!لاقاللة-!يد

قاأوالتي،والنصارىأليهوديقدصهاالنيالأسفأرجمموعئلى!غاليةعلمأفي

،رلت؟ءالأصمهذامجملوأحدمجلدفيمعابطبعها،م!خرةع!صؤرقيقعصارى

باسمضخصمناداةإلىكاضطراره،الاسمهذااستخدامإلىالمسلمالباحثيضطر

نصيب.ولاحظاسمهمنلهيكنلمدانالخ..،الدينتتى)او،الصالحأ

الجدليةاللراساتمجالافيعظيماتراثاللملمينأنالبحثخلالمنتبين)2(

خاصة،بصفةالمقدصةأصفارهمنقدمجالوفي،عامةبصفةوالنصارىاليهودمع

،هذاومع.الشديدللادففقدقدالعظيمالزاثهذامنصغيرغيرجزءولكن

العظيمالجهدمدىعلىواضحةدلالة-البحثاوضحكما-يدلمنهأيدينابينفما

+المضمارهذافيالادلامعلماءبذلهالذي

والابتكارالريادةفضلالمسلمينلعلماءأناثباتهالبحثهذانتائجأممومن)3(

-القرنفيالغربيخاظهرتالتيالنقديةالحركةوان،المقدسالكتابنقدمجاللا

الفيلسوفجهودإلىراجعافيهاالفضلكانغربيينعلماءأيديعلىعشرالسابع

أثبتوقدوالسياد"(اللاهوتفي)رسالةكتابهفبسبينوزا()باروخاليهودي

وأنعزرا(،بن)إبراهيمالأندلسياليهوديالحبرآثاراقتفىقدصبينوزاأنالبحث

جسراإلاكاناما(المغربيميلخبين)سليمانالآخراليهوديوالحبرهذاعزراابن
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العلماءإلىخلالهومن،دبي!نوزاإلىوصلتحتىوآراؤ!حزمابنأفكارعليهعبرت

جان،صايمون)ريتشاردأمثالامنالنتهديةالدراصاتاصحابالآخرينالغربيين

(.وغيرهم..أيكهارن،اصزوك

لانأنهبمحنى،صرفةإصلاميةكانتالعلمهذادأةانالبدثأئبتكما)4(

المسلمينعلماءأنإلا،منكورةوغيرمثكورةجهودالإصلامإلىللمهتدينكان

الامخ.ال!نقديالصرحلهذاالأولىاللبناتواضعيهم.جمانواالخلص

السابعالقرننهايةحتىالمقدمىللكتابالنقديةللحركةالبحثرصد)5(

فيالمذكورةالريادةقضيةإلىبالاضافة-أهمهامنكان،الإمجابياتمنعدداالهجري

السابقين:العنصرين

وحرارته.الايمافيالدافعقرة!

غالبا.النقدفيبالموضوعيةآالالتزا،

النقد.عمليةفيالتكاملية+

نصوصمنيشابههاماوبينالنقدمرضعالمقدسالكتابنصرصبينالمقارنة!ه

غالبا.المطهرةوالسنةالكريمالقرآن

أغلبفي-علماؤنابهاالتزمالتيالموضوعيةمظاهربعضالبحثرصدكما)6(

ومنها:،المقدصالكتابل!نصوصالنقديتناولهمخلال-الأحيان

قداسنها.يعتقدونالتيبنصرصهمالقوآمجادلة!ه

غالبا.الأصفارجملىالثخصيالاطلاع"

المخلقة.ال!نسخبينالمقابلة!

النقد.موضعاختيارفيالكاملةالثقة!ه

.النصرصمنال!نقداوجها!شنباطفيالكاملةالدقة!

الهرفة.الحاليةالنصوصفيالحق!يقيينوالانجيلالتوراةمنبقايابرجودالاقرار!

علىاللياتمنعدداالنفدبةالحركةلهذ.الباحترصدالمفابلجانبعلى)7(

النالي:لنحو

احيانا.الموضرعيةغياب!
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تمحيص.دونع!نهمالحرلاوال!نقلالسابقينلآراءكاالتسليم

ال!نقد.مراطناصتعابعدمته!

احيانا.الحادةالألفاظواصتعمالالقوة،

المظامربعضأيضالغيابهاكانفقد،مظاهربالموضرعيةآللالتزاكانوكما)8(

يلي:كماالباحثرصدماالتي

البعض.عندالأدفارعبىالشخصيالإطلاععدآ!

أحيانا.النقدفيالدقةوغيابكاابالغة

.النصرصبعضفيالجازيالمعنىإغفال*ج

من!بالنيالبثاراتاصتناطفيأخاصةتحتنللاماوتحميلهاالنصوصأعناقليئهر

.والجديد،القديم:العهدين

القرننهايةحتى-الملمينعلماءبذلهاالتيالهائلةالجهودعنالبحثكف)9!

الهائلالكمهذأعنهأنتجوالتي5وسندافنا(لمفدصالكابنقدفي-الهجريالسابع

يكد،جميلةعصريةصورةفيليطهروتبوييهوعنوفتهقصمهالاحثقامالذي

الباحئونوكذلك،والصارىاليهردمعوالمناظرةللجدالاقعرضونبه

والنقدية.الجدليةالدرأصاتفيالمتخصصون

العهدمقنقدفيعلمائناجهردبتصن!يفالباحثآقاالمضمار،هذاوفي)01(

التالي:النحوعلىترتيبهاجاءنقديةجرانبصورةياووضعهاالتهديم

كانماأو،واحددفرداخلمنهكانما:القديمالعهدنصوصبينالتناقضت!

وآخر.صفربين

الفادحة.الحابيةالأخطاءك!

الربربية.وعظمةالألوهيةجلالمعتتنافىنصرصك!

.البشريوكمالهمالأنبياءعصمةمعتتنافىنصوصخ!

القديم.العهدتصرصمنالشخوقوعكاإثات

.الثريعاتنتهدك!

العقل.يقبهالانصوصحن!
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القديم.العهدفي!الخاتمبالبيالبشارات!

النقديةالجوافبوترتيببتصيفالباحثقامةالجديدالحهدمتننقدوفي)11(

النحو-التالي:علىبهالخاصة

صفربينكانماأو،واحددفرداخلمنهكانما:النصوصبينالتناقض!

القديم.العهدفيكانماغرارعلىوآخر

.النصرصخلالامنالمسحألرهيةعقيدةنقض8

.ال!نصوصخلالمنالاتحادعقيدةنقد،

.ال!نصوصخلالامن-تعالى-فهالمسيحبنوةعقيدةنقض،

.النصوصخلالمنالحيثعقيدةنقض،

.النصرصخلال!مندثهوعبوديتهالمغبثريةاثبات5

.النصوصخلالطمن!ورصالتهالمييحنبوةاثبات،

.النصوصخلالمنوالفداء.الصلبعقيدةنقض!

السليم.العقليقبلهالاأضياءنقد!ه

الجديد.العهدفي!الخاتمبالنيانبشارات!ه

وانهم،والسندالمق:النقدجانيبتكاملعلماثنااهتما،البحثاثبت)12(

هن!خلالمنوتوصلوا،ف!تهاانصوصخلالمنتاريخيةثراصةالأصفار!رصوا

والجديد.القديم:العهدينفيالأسفارهذةتحريفانباتإلىاللراصة

-الأجلاءعلمائنالبعضعاديةغيىوعقليةفاثقةعبقريةعنالبحثكشف)3"ا(

خاصة،المقدسالكتابلأصفارالنقديتناولهمفي-الهجريالسابعالقرننهايةحتى

الباجي،3الدينوعلاءالغزاليحامدوأبيالأندلسيحزمابنمحمدأبيمنكانما

نجم:بأنهمرةمنكثرالباحثوصفهالذيحزمابنمنكانماأخمىوبصفة

منبرزتالتيالفذةالعلميةلجهودهنظرا..الساطعوقمرهااللامعالنقديةالحركة

النقديةالحركةعلماءحقرقغمطهذايعنيولا..جليةواضحةالبحثهذاخلال

دوناخرىكتبمنأجزاءأوالكتببعضفقدانظروفحالتفقد،الآخرين

دهاطمار!ريربنبنوعليالجاحظعثمانأبيمنلكلالفائقةالقديةالعقليةإبراز

رحمهم..عامةبصفةالعلماءمنوغيرهم،خاصةبصفةالجوفيالمعاليأبيالحرمين
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وادمة.رحمةجميعاتعالىالله

موصوعةبعملبالأديانالمهتمينمنالمعاصرينقامضرورةالبحثأبرز)14(

تفميلعلىيقرممتكاملموضوعيمنهجعلىتحتمد،المقدسالكتابلنقدمتكاملة

فيالنقديةللحركةالباخارصدهاالتيالسلبيةالجوابونلافي،الإمجابيةالجوافب

نهايةفيخاصفصلفيالم!نهجلهذاتصورهالباحثقدموقد.الدراصةموضوعالفزة

البحث.

القوصياقهرأ4نياثا

إلىبالاضافة:أي-الثاننالبابمنالثانيالفصلفيجاءماإلىبالإضافة

موضرعيمنهجإلىللرصرلاالباحتعرضهاالتيوالمقترحاتوالأفكارالتصورات

يلي:بمايرصيالباحثف!ن-المقدصالكتابلنفقدمتكامل

التصوراتهذ.تنفيذنجفهاتتبنىبانالثريفالأزهرجامعةيرصي)1(

.والمقزحاتوالأفكار

بالقاهرةالدينأصولاكليةفيالاصلاميةوالثقافةالدعوةأقاميرصيكما)2(

كلياتفيونظاثرها،والأقاليمبالقاهرةلبنينوالعربيةالإصلاميةالدراصاتوكليات

الأديانقسموكذا،والأقاليمبالقاهرةللبناتوالعربيةالاصلايةاللراصات

الاهتماممن!كزيدجميعاهؤلاءوبوصي..بالقاهرةألاصلاميةالدعوةبكل!بةوالمذاهب

علىالعلياالدراساتمرحبةفيالطلابوتثجغ،بالأديانالثعلقةباللراصات

في)الدكورا.(والعالمية)الماجستير(التخصص:للرجتيالعلميةرصائلهمنجبل

المتقبلفيالدعويالعملمجتاجهامتخصصةعلميةكراثرلتكوين،ال!نخصصهذا

.الأرضبقاعكافةفيالملمينعلىاقلاحقةالتبثيربةالهجماتلمواجهة،المنظرر

منمزيدآأماالجالب!ف!احوالمناهجالخططلجنةالباحثيرصيكما)3(

آنفا،اليهاالمثارالكلياتفيالعاليةالإجازغمرحلةفيالتخصصبهذاالامت!مام

والعقدة،الاصلاميةوالثقافةالدعرة:بقسميالعلياالدراشاتمرحلةفيوأيضا

.والدعوةالدينوأصرل،الدينأمولكلياتفي،والفلفة

فيبالأديانالمتصلةللموادالدراصيةالعمليةبتطويرايضاالباحثويوصي)4(

مولفاتمنالماخوفةالنظريةاللراصةإطارمنبهاللخروجالماجتير،تمهديمرحلة

نجقداونقدهاوأصفارهم،القومكتبفيالتطيقيةالدراصةإطارفيوالدخولإصلاية
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صديدا.علميا

العالميةللرجةالتسجيلعلىالمقبلينآالكراالزملاءهمةالباحثويستحث)5(

الأديانقسمأووالفلسفةالعقيدةأوإلإصلاميةوالثقافةالدعوةأقسامفي)الدكتوراه(

وذلك،البحثهذافيالباحثبدا.مابلامالأحدهميقرمكي،والمذاهب

الكتابنقدفيالمسلمينعلماءجهرد):هرمقترحعنوانتحترسالتهبتسجيل

حتى"ونقدعرض..الحاضرالعصرحتىالهجريالثامنالقرنبدايةمن:المقدص

الإصلاميةالثقافةحقولمنالمهمالحقللهذاوالتدبلنالتاريخحلقةتكتمل

)1(.العامرة

خالمايجعلهوأن،العملهذامنيتقلأنالقديرالعليالثهأصال..الختاموفي

المرلىنعموهوجديروبالإجابة،قديريشاءماعلىصبحانهانه..الكريملرجهه

الأولينصيدعلىوباركوسلمافهوصنمى:.وآخرااولأدثهوالحمد..النصيرونعم

الأنبياءاخوانهجمغوعلىايهميالنىمحمدصيدناللعالمينالثهورحمةوالآخرين

وصارتبعهمومن،الطاهرينالطببينوأصحابهموأزواجهمآلهموعلى،والمردلين

..2ميناللهم..الدينيومإلىب!حسانآثارفمواقتفىدربهمعلى

بهذااطروحةوقدمالنداءلهذاالدصرقيرمضان/الدكتورالزيلاصتجابوتوفيقهالثهبفضل(1)

والدعرةالدينأصرلكليةفي(الدكورآه)العالجةدرجةتعالالثهمجمدبهانالالعنران

+.بالمنصررة
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المراجحقائمة

الكريوالقرأن

الكردمفيالقرآنوعلومالتفصيركتبأولا:

ابىبنالرحمنعبدالفضلابوالدينجلالالمفرالامام،القرآنعلوآفيالإتقان()1

.بدون،بالقاهرةالمعرفةعالمدارط،هـ(19)1الافعيال!ي!رطيبكر

القضاةقاضي،السعود(أبي)تفير!لكريمالقرآنمزإياإلىالسليمالعقلإرضاد)2(

1،ولى،بالقاهرةالمصريةالحديثةا!بةط،هـ()519العماديمحمدبن.محمدالسعودأبو

حسن/الشيخبرعايةالعلماءمنمجموعةاصدارهاعلىأشرت،ام289اهـ/347

.المعرديمحمد

عليبنيرسفبنمحصدافهعبدأبوالدينأثير،جان(أبي)تفسيرالحيطالبحر)3(

.بدون،بيروتفيالفكردارط،هـ()745الأندل!ىحيانبنيوصفابن

افيازييعقوببنمحمدالد-شمجد،الحزبزالكتابلطائفناالتمييزذويبصائر)4(

.بلونامرمة،مكةفيوالتوزيملئرالبازثار:ترقء،همأ)71آباديالفبروز

تون!-فيللنشرالتونيةالدارط،عاضرربنالطاهرالعلامة،والتويرالتحرير)5(

.بدون،لبببافيوالإعلانوالنرزيعللنئرالجماهيرلةوالدار

فيالمعرفةدار،رضارضيدمحمد/اليئالمنار(،)تفسيرالحكيمالقرآنتفير)6(

.بدون،بيروت

عمربناسماعيلانفداءأبوالدينعمادالمفرالحافظالإمامالعظي!م،القرأنتفير)7(

.بدون،بالقاهرةالكبرىالتجاريةا!بةطهـ(،031)الدث!قيكثيربن

جعفرأبرالحافظالمفرين)مام،(الطبري)تفيرالقرآنتاوبلفيالببانجامع)8(

الغدداروطبعة-د.ق.ت،بيروتفيالمعرفةدارطبة،هـ()031الطبريجريربنمحمد

.بدون،بيروتفيالجيلداروطبعة-بدون،بالقاهرةالعربي

القرطي(،)تفسيرالفرقانوآيالنةمنتضمنلماوالمبينالقرآنلأحكامالجامع)9(

القرطيالأنصاريفرجبنبكرابيبناحمدبنمحمدالثهعبدابرالدينضص!المفرالإمام

.آ9891هـ/ا904الثالئة،العربيالغددارط،هـ(671)

عمدبنالحسنالديننظامالنشابوري(،)تفيرالفرقانورغائبالقرآنغرائب(01)

المعرفة.دارطبعةفيالطبريتفيربهام!مطوع،النيابوريالحراصانيالحينابن
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والع!ثرونالثانيةالثروق،دارق!،سيدالئهيد/،القرآنظلاليا)11(

.اماهـ/414499

.آا804/1889بالرياضالمريخدارط،القطانمناع،القرآنعلومفيباحث()12

عمربنمحمدالدينفخرالامامالرازى(،تفميرتالكبير)التفسيراليبمفاتح()13

دارطهـ(،)544:606الافعيالرازيالبكريالتيميعليبنالحنبنالحينابن

29911هـ/ا214ولمايها،العربيالغد

وعلومها:المطهرةالنبويةالسنةكتب:ثانيا

ط،الجملعليعليكمالد/،!ا،ن!اءصدحديثمصطلحفيالارواء)14(

.بدونبالمزلفخاصة

خاصةطبعة،الرازقعبدمنصورماهرد/،الأثرأهلمصطلحيخاالثمراطايب()15

.بدون،بالمزلف

الفضلابوالدينجلالالحافظالامام،النواويتقريبضرحفيالراوىتلرلب()16

!لونءبالقاهزالزث!ثلرمجةط،هأ19)1!لثافعي!لسيرطيبكرأىبنالرحمنعد

الذبيعثمانبنأحمدبنمحمدالد.ششالحاظأالاما،الحفاظتذكرة)17(

.بدون،بالقاهرةالعرىالزاثاحياءدارط،هـ()489

بنعليبناحمدالقضاةقاضيالأصلاآضيئالحافطآالاما،التهذيبتهذب)18(

الاصلامي.الكت!ابثارط،)3:852-صأالعقلافيحجربنمحمد

ثابتبنعليبناحمدبكرأبوأالاما،الامعو2هابالراويلأخلاقالجامع)91(

المعارفمكتبة،الطحانعمودد/:تحيق،هما4631البندادى(ب)الحطبالمعروف

.آاهـ/3014839

داررو،هه)327الرازيحاتمأىبنالرحمنعبدعمدأبو،والتعديلالجرح2(0)

.بدون،بيروتفيالعلمبةالكتب

رطط،هأ)743الطىطهجمدبنالحينآالاما،الحديثاصولير،الحلاصة3()1

.بدون،بيروتفيالعليةالكت

الجستانيالأضعثبنسليمانثاودأبرأالنما،راودا!ىصنن)22(

.بدرن،بالقاهرةالحديثهارطها،0:2275)2

الزمذىصورةبنعيىبنمححدعىأبو،الصحح()الجامعالزمذيصنن)33(.

.بالوق،بيروتفيالعلميةالكب!ارط،هـ()792
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القزدنيماجةبنيزيدبنمحمدالثهعبدابوالحافظالإمام،ماجةابنصنن)24(

،بالقاهرةالحديثداروط-بدون،بالقاهرةالعربيةالكتباحياءدارط،هـ(02:275)2

.بدون،البافيعبدفؤادمحمد/الأصناذنحقيئ

مسلمبنالحجاجبنملمالحسينابوالحدثحافظآالإما،ملمصحيح)25(

دارط،الباقيعبدفؤادمحمدالأستاذ/:تحقيق،هـ(26)602:االني!ابرريالفيري

.ام199هـ/ا124الأولى،بالقاهرةالحديث

يحيزكرياأبوالدينمحيالحافظالهدثآالاما،النوريلرحمسلمصحيح)26(

الأولى،بيروتفيالعربيةالثقافيةالدارط،هـ()631:676النوويضرفابن

03911.اهـ/934

القضاةقاضيالإصلامشيخالحافظآالإما،اليخاريصحيحدرحالباريفتح)27(

سعد،الرووفعبدطه:تحقيقهـ()852/*7الدسقلاليحجربنمحمدبنعليبن(حمد

.29911إهـ/412افيولىنبالقاهرةالعربيالنددارط

المعروفثابتبنعليجمنأحمديكرأبوالامام،الروايةعلمفيالكفاية)28(

تاريخ.بدون.الثاية،بحعاهرةالرمماالكتابثارط،هـ،63194(البغداديب)الخطيب

النيابوريالحكلافهعبدأبو"الحافظآالاما،المحيحينعلىالمتدرك)92(

.بدون،بيروتفيالفكردارط،هـ(04)5

قرطبةمؤسسةط،هـ()241الئبانيحنبلبنعمدبناحمدالاماممند)03(

.بدون،بالقاهرة

دارط،هأا.2)9الحميديالزبربناالهعبدبكرابرالإمام،الحميديمند)31(

.بدون،بيروتفيالعلميةالكتب

طهـ()703المرصليالمثنيبنعليبناحمديحليابرالإمام،يعليابيمند)32(

.بدون،دثقفيللتراثالماموندار

طهـ(،4)50النيسابرريالحرافهعبدابوالحافظآالإما،الحديثعلرممحرفة)33(

.بدون،بالقاهرةالمتنيمكتبة

الكتاحياءدارط،هـ(ا319:97انسبنمالكالإمامالهجرةدارإمام،الموطا)34(

.بدون،بيروتفياليرموكداراصدرتهاوفقحةمحققةوطبة-بدون،بالقاهرةالعربية

:وا،علاموالطبقاتوالتراجماليركتبثالثا:

8491السادصة،بيروتفيللملايينالعلمدار،الزركليالدينخير،الأعلام)35(
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الثانية،بالقاهرةالعربيالغددارط،كثيرابنل!ماموالنهايةالبداية)36!

.اماهـ/411999

الذهيعثصانبنأحمدبنمحمدالدينشصىالحافظالغمام،النبلاءأعلامسير)37(

8591اهـ/504الثالثة،بروتفيالرسالةمؤ!سة،هـ()748

الكتاب،ئعربأعلامةيللة،محمودحسيند/فوقية،الحرمينآإماالجوفي)38!

.ام079الثانيةط،(04)رقم

احمدبنالحىعبدالفلأحابرالفقيهالمؤرخ،ذهبمناخبارفيالذهبشذرات193(

دارفيالعربيالزاث)حياءلجنة:تحقيقناهـ،1980الحبلي(العمادب)ابناحروفا

.بدون،بيروتفيالجديدةالآفاق

عبدبنعليبنالرهابعبدنصرابوالدينتاج،الكبرىالافعيةطبقات)04(

.آا649اهـ/383الأولى،الحبيعيىط،هـ()771البكيالكايخا

وهبةمكتبة،عمرمحمدعلي:تحقيق،اليوطيل!مامالمفسرينطبقات)41(

.ام769اهـ/693الأولى،بالقاهرة

هـ(،213تالمعافريثامبنالملكعبدمحمد)ابوثامابنعيرةنحتصر)42(

للثئرن4الأعلىبالج!النبريةالسيرةلجنةأعضاءالعلماءألادة:عليهاوعلقاختصرها

.آ7991هـ/ا184الثانيةالطبة،يألقاهرةلمجالىودرها،الإسلامية

-الجنىالروبياللهعبدبنياقوتافهعبدابوالدينشهإب،الأدباءععجم،43(

.بدون،بيروتفيالعريالتراث)حياءدار،هـ()626الدارالبغداديالمولدالحموي

فيالعربيالتراثإحياءودارالمثنىمكتبةط،كحالةرضاعمر،المؤلفينمعجم)44(

.بدون،بيروت

الثهيرمصطفىبناحمدم،العلومموضوعاتفياليادةومباحالسعادةمفتاح)45(

الكتبدار،النورابرالوهابعبد-بكريكامل:وتحقيقمراجعة،(زادةكيريب)طاض

.بدون،القاهرةلاالحديثة

أبيمحمدبنأحمدالدينشمسالعباصأبر،الزمانابناءوأنباءالأعيانوفيات)46(

بيروتفيصارردار،عباسد/إحسانحققه،هـ()681خلكانبنبكر

.اماهـ/893789

وعلومها:العربيةاللغةكنب:رابعا

.بدون،بالمزلفخاصةطبعة،لبدةمحمودد/،وتاريخهالأدبيالنقدفيدراصات()47
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ط،القدصيالدينحسام:وحققهضبطه،الصكريبلالاابو،اللفويةالفروق()48

.بدون،لبنانفيالقدسيزاهردار

هـ()817آباديالفيروزاليرازييعقرببنمحمدالدينمجد،الهيطالقاموص)94(

.بدون،بالقاهرةالحديثدار

الهمديةالطباعةدار،فرهودالعديمحمدد/،الحديثالأدبرالنقدقضايا)05(

.ام779هـ/ا993الثانية،بالقاهرة

ب)ابنالمعروفعليبنمكرمبمعندالدينبهالالفضلأبوالعربلان)51(

محمدهاثم-المهأحمد/حسبعمد-الكبرعليافهعبدتحقيق،هـ،635171:امنظرر(

.بدون،بالقاهرةالمعارفدارط،الاذلى

المقرئعليبنمحمدبنأحمد،للرافعيالكبيرالرحغريبفيالمنيرالمصباح)52(

.بدون،المعارفدارط،الثاويالعظيمعد/الدكورتحقي!ق،هـ(077)الميرمي

تحقيق:هـ(،)593،زكريابنفارصبنأحمدالحينأبو؟اللغةمقابي!معجم)53(

.بدون،بيروتفيالجيلدارط،هاروناللامعبدد/

.بدون.الثالثةط،بالفاهرةالعريةاللغةمجمبع،الوسيطالمعجم5()4

والنقدية:الجدليةوالدراصاتا،دبانفيكتبخاما:

)ثربربنأحمدالعباصأبوالدينضهاب،الفاجرةايأصئلةعنالفاخرةالأجوبة)55(

بالمزلف،خاصةطبعة،عوضزكيبكر/الدكوراصناذنا:تحفبق،هـ()684الفرافي

.()1الأديانمقارنةصللةضمنآا869هـ/ا704الأول

نهضة،وافيالواحدعبدعليد/،ل!صلاآالابقةا،ديانفيالمقدصةالأصفار)56(

.ام699الثالثة،بالقاهرةوالتوزيعوالنثرللطاعةمصر

19118(،اهـ/)803الهنديالرحمنخليلبنيفهرحمة/اليئ،الحق)ظهار)57(

البحوثلاداراتالعامةالرئاسةط،ملكاويخيلالقادرعدأحمدمحمدد/:تحقبق

.آا299هـ/ا134الثانية،العوديةالعربيةبالمملكةوالإرضادوالدعوةوالإفتاءالعلية

الاصلا،دينمحاسنداظهاروالأوهامالف!ادمنالنصارىدبنفيبماالإعلام)58(

االقا،حجازياحمدد/:تحقيق،اللقرطي،واللاآالصلاةعليهمحمدسيدنانجوةداثبات

.بدون،بالقاهرةالعربيالزاثدارط

.:تحقيق،هأ1057المغربييحىبنالموالالمهتديالإمام،اليهودإفحام)95(

،القاهرةجامعةفيالزهراءمكتبة-بيروتفيالجيلدارط،الرقاويالثهعبدمحمدد/
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.م0991هـ/ا014الثالثة

والنئرللطباعةايهرتمدار،زهرانعليمحمدد/،الميزانفييوحناانجيل)06(

.ام299هـ/ا124الأولى،بالزقازبقوالتوفيع

والعلومللثقافةالئيردار،الزغيمحمدفتحيد/.،الرثنيةبالأدياناليهرديةتأثر)61(

.ام399اهـ/4-14الأولى،طنطافيالإصلاية

آباديالأصدالهمذانيأحمدبنالجبارعبدالقضاةقاضي،النبوةدلائلتثيت)62(

.بيروتطبةن)415.(

اساتذةمنكبيرةمجموعةكبتأليفهقام،المقدصللكتابالتطيقيالتفير)63(

.بالمعاديميديماصزشركة:مصرفيولر.بتعريبهوقامت،الغربييناللاهوت

)ابناوب)الباقلاني(المعروفمحمدبنالطببنمحمدبكرأبرالقاضي،التهيد)64(

محمدمحمرد/ايهصتاذ-ريدةأبوالهاديعبدمحمدد/:تحقيق،هـ،3104(الباقلاني

.بدون،بالقاهرةالعربيالفكردارط،الخضيري

تحقبق:،هـ()+3الماتربديمحمردبنعمدبنمححدمنمورابوآالاما،التوحيد)65(

.بدون،بالإصكندريةالمصربةالجامعاتدارط،خليفاللهفتحد

،الصوري)صحاقاالحنابو/السامريالكاهن:ترجمة،الامريةالتوراة)66(

.م7891اهـ/893الأولى،بالقاهرةا،نصاردار،السقاحجازيأحمدد/:تحقين

،النورعبدمني!/القى:ترجمة،مكدويلجوش،المقدب!الكتابفيثقتي)67(

.بدون،بالقاهرةالدبارةبقصرالإنجييةالكنية

عدبنأحمدالدينتقيالإصلاآضيخ،المحدينبدللمنالصحالجوابط)68(

.65911بالقاهرةالمدنيطبعة،هـ()728الحرانيتميةبنالحليم

صهلبنعليالحنأبرالمقدى،!محمدالن!نبوةاثباتفيوالدولةالدين)96(

الآفاقدارط،فويهضعادل:تحقيق،هـ،247بعدأت(الطبريربن)ابنبالمعروف

.82911اهـ/204الرابعة،بيروتفيالجديدة

محمدبنمحمدحامدابوالاصلاآحجة،الانجيلبصريحعىلإلهيةالجميلالرد07()

الجلدارط،الئرقاويافهعدمحمد/د:نحقبق،هـ(05)5الرصيالغزاليمحمدابن

.م099؟اهـ/041الثالثة،القاهرةجامعةفيالزهراءومكتب!ةبيروتفي

/د:تحقيق-هـ()255الجاحظمحربنعمروعثمانابر،النصارىعلىالرد)71(

.بلون"بالقاهرةالمحوةدارط،الرقاويافهعدمحمد
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المقدسالحتابنقدفيالمسلمينعلماءجهود82آ

بعد)تالجعفريأحسينبنصالحاندينتقيالبثاءأبو،المنصارىعلىالرد)72(

وهبةمكتبة:توزيع-قطرفيالمدارصمكتبة!،حسانينمحمدمحمدد/:تحقيق،هـ(632

.اماهـ/04789!أالأولى،مصرفي

المجوينيد!مام،دتبديلمنوايإنجيلالتوراةفيوقعمايانفيالغليلشفاء!73(

،بالقاهرةالأزلعريةانكلإاتمكتبةطبهعة،الصقاحجاشتد//أحمداختهي!ق،!8!لأ،هـ!

.ام089اهـ/004إلأولى

بنسعيدبنأحمدبنعلىمحمدابوألإمام،وإلنحلوالأهوأءالمللفيالفصل!73(

-ام699هـ/1416الأولى،بيروتفاألبتضيةال!صتبدارط،هـ()456الأندليحزم

.بدون،بالقاهرةالعالميةالسلاممكتبةوطبعة

د/عبد،/العاثرالرابعالقرننهايةإلىالصارىعلىالردفيالإصلاميالفكر)76(

الجزائرفيللكتابالرطيةالمؤصسة-تون!فيللترالتونيةالدارط.الرفيالجيد

.أم869

دارط،الرقاويافهعبدمحمدد/"ودراصات...مجوثالأديانعقارنةقيأ*،

-099؟مهـ/ا014الثية،القاهرةجامعةفيالزهراءوكتبةجميروتياالجيل

،اللاهوتورجالاالمتخصصينمنمجموعة:بتاليفهقا،،المقدسالكنابقاموص81!،

رطء،مطرالأعتاذ/ولرأهيم-طصونالكاقثرجودةد/-الملكعدبطرسد/ب!ثراف

.م7991عرةالحادية،بالقاهرةالمافة

تحتشامةمحمد/الدكتورأصتاذناوأصدر.أحققهالحزرجيعبيدةأبيكتاب)97(ص

الحزرجيعبيدةأبيبنالصمدعبدبناحمدجعفرابو،،والمسيحيةالإصلامبين:عنوان

.بدون،الثانية،بالقاهرةوهبةمكتبةط،هـ()582

،بيروتفيالمثرقداراصدرتهاالثياليرعيةالرهبانيةطبعة،المقدصالكتاب)08(

نهايتهافيمزرخة،الأوصطالرقفيالمقدسالكابداروطبعة-ام499الثالثة

.آا399عامبالإنجيزية

خاصةطبعة،الثبويرجبمحمدد/،النصرانيةفيواثرهاالميحيةالجامع)81(

.ام879هـ/ا804بالمزلف

الأولى،بالقاهرةالمناردار،احمدخليلإبراهيم،الأديانمقارنةفيمحاضرات)82(

.اماهـ/904989

.ام399العاشرة،بالقاهرةالمصريةالنهضةمكتبة،شلياحمدد/،الميحية)83(
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827الثانيالباب

الهمذانيأحمدبنالجبارعبدالقضاةقاضي،والعدلالتوحيدابوابفيالمغني)84(

.الخضيريعمود/تحقيق،الخامىالجلد،هـ(14)5آباديالأسد

ستانيالهربكرأبيبنالكريمعبدبنمحمدالفتوحابو،والنحلالملل)85(

.ام769هـ/ا693بالقاهرةالحليالبابيعيىظ،كيلانيسيدمحمد:تحقيق،هـ()548

)منالمسعرديالمالكيالفضلابو،الانجيلحرفمنتخجيلمنالجليلالمتخب)86(

1،ول،بالمحققخاصةطبعة،عوضزكيد/بكر:تحقيقأالهجريالعاشرالقرنعلماء

.م14140/3991

،الرقاويافهعبدمحمدد/،وسبينرزاايهندليحزآابنبينالنصنقدمنهج)87(

.ام399بالمزلفخاصةطبعة

ابنعيىبنمجىبننصرالمهتدي،الصرانيةالملةفضيحةفيالايمانيةالنصيحة)88(

للنثرالصحرةدارط،الرقاوياظهعبمحمدد/:تحقيق،هـ()958المتطبسعيد

.ام86!اهـ/6041بالقاهرة

عرةالحادية،بالفاهرةالمصريةالنهضةمكتبة،ضلياحمدد/،أليهودية)98(

.ام699

الاصلامية:والثقافةالدعوةفيمتنوعةكتب:صادصا

ابود/،مقارنةدراصة..مناهجها،مقوماتها،خصائصها..تعالىالثهإلىالدعرة(09)

.بدونبالمزلفخاصةطبعة،نوفلالسيدالجد

،بالمنصورةالرفا.دار،محمودالحليمعبدعلىد/،الإسلاميةالدعوةعالمية)19(

2991اهـ/412

ضبانة،ابوياعر،الإسلاميوالتصورالحاليالواقعبين..الجديدالدوليالنظام)29(

.ام899هـ/ا184الأولى،القاهرةفيوالترجمةوالثرللطاعةالسلامدار

!!،،
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الثريوكمالهمالأنبيا.عصمةومعتتناوفىنصوص:الرابعالمطلب
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المقدكلاالحتابنقدقالمسلمينعلما،جهود083

192بهوعدماتحقيقعلىتعالىالثهقدرةلاالثك:الثانيصطلضع

003الزنا:الثالثالفرع

324والخداعوالفىالكذب:الرابعالفرع

336الظلم:الخاصالفرع

413نقيضهاتحققبل،الأنبياءنبوآتتحق!يقعدم:الادسالفرع

934الخمرضرب:الابعالفرع

035لهومراجعتهمالثهلأمرالاسثجابةفيالأنبياءتباطز:الثامنالفرع

أحكامهفي

352لخلقهيدئهعطأءعلىوالاعزاضالحسد:التاصعالفرع

353شأنهامنوتهونالنبوةمقامتحتقرالنصوص:العاضرالفرع

063القديمالعهدنصرصخلاكمنالنمخوقوعاثبات:الخامىالمطلب

361الالهيةالأحكامبعضفيالنخ:الأولاالفرع

365الزواجقضايافيالنسخ:الث!افيالفرع

037السبتأحكامفيالنسخ-الثالثالفرع

373البثرأعمارتحديدفيالنخ:الرابعالفرع

473تهاوثقصعلياوثقللةاثريعيةاالأحكافيالنخ:الخامىالفرع

378الشريعاتنقد:الادصالمطلب

378والقرابينوالأقداصبالكهنةالمتعلقةالتث!ريعات:الأولالفرع

384والذبالحبالأطعمةاثععلقةالتثريعات:الثانيالفرع

388والنجاصةبالطهارةاثعلقةالسريعات:الثالثالفرع

393بالزواجاثعلقةالتشريعات:الرابعالفرع

893بالعقرلاتالمتعلقةالتثريعات:الخادىالفرع

604العقللأيقبلهانصرصالسابعالمطلب

704والتكرينالخلققصةفي:الأولالفرع

413وحواءآدمقصةيخا:الثانيالفرع

941آدمأولادقصصفي:الثالثالفرع

024ونوص!آدمبينماالفزةفي:الرابعالفرع

423نرحقصةفي:الخامىالفرع

428إبراهمقصةيخا:السادصالفرع

435لو!قصةفي:السابعالفرع
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المعتويات
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النصوصخلالمنوالفداءالصلبعقيدةنقض:الثالثالمطلب

الصلبعلىالنصارىبهايشهدالتيالنصوصعلىالرد-:الأولالفرع

الصلبعقيدةبطلانعلىال!نصوصمنالدلاثلاصتاط:الثاليالفرع

النصوصخلالمنالفداءعقيدةنقض:الثالثالفرع

الجديدالعهدفي!الخاتمبالنيالبشارات:الرابعالمطلب

الأناجيلفيب!ثارات:الأولالفرع
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المقد!الحتابنقدفىالمسلمينعلماءجهود832

732وعصمتهموصدقهنالأصفاركلأبيبشخصيةيتعلقما:الأولالمطلب

738الجديدالعهدسندنقدفيالتاريخيالجانب:الثانيالمطلب

147الثانيالباب

،المقدصالكتابانقدز،المسلمبنعلماءلجهودنفوبمبةثراسة

الهجركاالسابعالقرننهابةحنى

744القرننهايةحتى-المقدصللكتابالنقديةالحركة:الأولالفصل

والسلبياقيالايجابياتبين-الهجريالسابع

746للكتابالنقديةللحركةالامجابيةالجوابأهم:الأولالمبحث

الهجريالسابعالقرننهايةحتىالمقدص

764للكتابال!نقديةللحركةالسلبيةالجوانبأهم:الثانيالمبحث

الهجريالسابعالقرننهايةحتىالمقدص

746المقدصالكتافينقدفيوالابتكارال!لابة:أ،ولالمطلب

752وحرأرتهالايمانيالد!افعقوة:الثانيالمطلب

755غالنا!لنفدفيبالموضوعبةالالزام:الئالثالمطلب

815الئقدجممليةفيالتكاملية:الرابعالمطلب

762منمتوهمطوبيناثكلةالنصوصبينالمقارنة:الخامىالمطلب

المطهروالستةالكردمالفرآنفيلهانظانر

764للكتابالنقديةالحركةفياللبيةالجوانبأهم:الثانيالمبحث

الهجريالسابعالقرننهايةحتىالمقدس

764أحياناالموضوعيةغياب:ا،ولالمطلب

786تمحيصثونع!نهمالحرفيوالنقلالسابقينلآراةالتمليم:الثانيالمطلب

788المقدسالكتابفيالنقدمؤاطناستيعابعدأ:الثالثالمطلب

197أحيائاالحادةايهلفاظواستعمالالنقدفيالقسوة:الرابعالمطلب

797المقدسالكتابلنقدمتكاملموضوعيمنهجنحو:الثانيالفصل

928-الحتويات
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